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 ( މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  ، ރައީސްރައީސް މަޖިލީހ ގެ؛ ޔާސަތ ގައި އިންނެވީ)ރި 

 

 ޖަލްސާ ވަނަސް ތިރީއްތެެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ ވަނަ އަހަރ   2022

 ދ ވަސް( އަންގާރަ) 2022 އެޕްރީލް 19

 

 ޙަމްދ  ޞަލަވާތް .  1

 

  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާސަތ ން

 . ފެށ ނީ  މަޖިލިސް  .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالة والس  الحمد هلل والص    ،حيم حمن الر  بسم هللا الر  

 

 ވ ން އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ައއްސިދަމިއީ    ަވނަ ދ ވަސް.  18  ންމަހ   ދަރޯވަނަ އަހަރ ެގ    1443ދ ަވސް.    ރައަންާގވީ    2022  އެޕްރީލް  19  އީމި

ދ ވަސް.    12  ނަކަތ ން ތިބީ،  ވަނަ  މި  ދައ ރ ެގ    2022އަޅ ަގނޑ މެން އިށީނދެ  ފ ރަތަމަ    ވަނަ  33ވަނަ އަހަރ ެގ 

ަވގ ތ   ގައިޖަލްސާ މި  ހާޒިރ ވެަވޑަިއެގން  މަޖިލީހަ.  މެންބަރ ން  36ށް    4ސަލާމ ަގއި    .ތިއްބެވިއެބަ    އިްއޒަތްތެރި 

 .ކ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ

 

   ންދ ވަހ ގެ އެޖެންޑާ އިޢ ލާންކ ރ   .3

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . 33/ 1/ 2022އޖ/  އަކީ،ެގ އެޖެންޑާ މިއަދ 

 

 . ރިޔާސަތ ން އަންގާ އެންގ ން 4

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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ކޮމިޓީން ފޮނ ވާފައިވާ ސ ންަގޑި    ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން  153ދ ެގ  ެގ ަގާވއި. ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ 4އެޖެންޑާ ައއިޓަމް  

މި ބިލ ެގ  ؛ ފަޅ ރަށްރަށާ ބެހޭ ާގނޫނ (އަށް އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ )ދިވެހިރާއްޖޭެގ    98/20އިޢ ލާންކ ރ ން. ާގނޫނ   

ތ ން އަންާގ  ޅާފައި ިމ ވަނީ. ރިޔާސަނޑައަން ކަވަނަ ދ ވަސް ކަމ ަގއި ލާމަރ ކަޒީ ކޮމިޓީ  2022މޭ    30ަގޑިއަކީ  ސ ން

ލ ެގ އަހަރީ ވަނަ ދ ަވސް. ެއނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ، ިމއަދަކީ މަޖީދިއްޔާ ސްކޫ  19މިއަދަކީ އެޕްރީލް މަހ ން    ގ ން.އެން

އެނޭގ ވެސް  ައޅ ަގނޑަށް  ކަންކޮޅ ތަކެްއަގއި   ެގއަޅ ަގނޑ މެން  ދ ވަސް.  ހ ރިހާ  މަދަރ ސާތައް   ރާްއޖޭެގ  ހ ރިހާ  ވާ 

މި މަޖިލީހ ެގ   ،އަދި ވެދެމ ންދާ އެހީތެރިކަން އެއީ  އި،އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރާއްޖޭެގ ތަރައްޤީއަށް ވެދީފައިވާ އެހީތެރިކަމާ

މި ދ ވަހ ެގ މ ނާސަބަތ ަގއި މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލަށާިއ   ހ ރިހާ މެންބަރ ން ވެސް ބަލައިަގންނާނެ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ 

 އަދި އެހެން ސްކޫލ ތަކ ެގ ެވސް ހ ރިހާ ދަރިވަރ ންނަށް މަރ ޙަބާ ދަންނަވަން. 
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 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

   .5އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި    179ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ   ؛މައްސަލަ  -5.1

ބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ  ލަޠީފް ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ މަްއސަލަ. މި  މައްސަލަ ހ ށަހަޅ އްަވއިދެްއވ މަށް ފަރެސްމާތޮޑާ  މެން

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ  ލަޠީފަށް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަން. 

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ލަޠީފް މ ޙައްމަދ  ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ފަރެސްމާތޮޑާ

ރައީސް.   އިްއޒަތްތެރި  ރައްޔިތ ންނަށް ެއއްވެ ޝ ކ ރިއްޔާ  މިނިވަންކަން  ޚިޔާލ ފާޅ ކ ރ މ ެގ  މިނިަވންކަމާއި  އ ޅ މ ެގ 

ވޮޗ ން    ،ކަށަވަރ ކޮށްދިނ މ ަގއްޔާއި ރައިޓަސް  ހިއ މަން  ކަމަށް  ފެއިލްެވއްޖެ  ސަރ ކާރ   އިޞްލާޙ ކ ރ މ ަގއި  ޖ ޑީޝަރީ 

ރިޕޯޓާ ޮގވަ ނެރ ނ   ސަރ ކާރަށް  އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް  ކަންކަން  ެއ  ގ ޅިެގން  އެްއވެ   އިލައި  މައްސަލަ.  އ ޅ މ ެގ  ހ ށަހަޅާ 

ކަށަވަރ ކޮށްދިނ މ ަގއްޔާ  ރައްޔިތ ންނަށް  މިނިވަންކަން  ޚިޔާލ ފާޅ ކ ރ މ ެގ  ޖ ޑީޝަރީ މިނިވަންކަމާއި  އަދި  އި 

 ،އްޔާ ޢިވާމީ ޖަމ ގ ތަކަށް މަސައްކަތްކ ރާ ބައިނަލްއަ ގ އް ަގ  އިޞްލާޙ ކ ރ މ ަގއި ސަރ ކާރ  ފެއިލްވެއްޖެ ކަމަށް ބ ނެ އިންސާނީ

މި ރިޕޯޓ ަގއި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ    ،ޮގތ ން ރިޕޯޓެއް ނެރެފައިވާ ހިނދ   ހިއ މަން ރައިޓްސް ވޮޗ ން ރާްއޖޭެގ ހާލަތާ ގ ޅޭ

ޞާލިޙް މ ޙައްމަދ   ހަވާލ ވެަވޑަިއަގ  އިބްރާހީމް  ފ ރަތަމަތްވެރިކަމާ  ގާއިމ ކ ރެ    މީހ ންނާއި  ގެ   ،ވި އް ދ ވަހ   އްލިފައިވާ 

ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި ެއ ކަންކަން ތަޙ ޤީޤ ކ ރ މ ަގިއ  އަހަރ   3ނޭނޭގ މަރ ތަކ ެގ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޝަނ ން މިދިޔަ  ޮގތް
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ދ  ސަރ ކާރ ެގ އ ރާއްޖޭެގ ޝަރ ޢީ ދާިއރާ އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް މި ސަރ ކާރ ންވީ ވަ   ،ކ ރިއެރ މެއް ހޯދިފައިނ ވާ ކަަމށާއި

އަދި ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް    ، ހަރ  ފާއިތ ވާން ކައިރިވެފަިއވާއިރ  އަދި މިހާތަނަށް ފ އްދާފައިނ ވާ ކަމަށާއި އަ  4ދައ ރ ން  

ވެ  ރަީއސް  އިޞްލާޙ ކ ރެއްވ މަށް  ޮގތް  އެކ ލެިވެގންވާ  ވަކޮމިޝަން  އެ   ؛ދ  އ ވަޑައިެގންނެވި  ކޮމިޝަން ނަމަވެސް  ެއ 

ސިޔާސީ    ، ދާއިރާެގ މިނިވަންކަން ެގްއލިފައިވާ ކަމަށާއި ޢީއޮތ ން ޝަރ  ޮއންނަ ޮގތަށް އޮތްސިޔާސީ މީހ ންނަށް ޖާަގ  

ކަމަށް ތ ހ މަތ ތަކެއް ވެސް އެ ކޮމިޝަނާ ގ ޅިެގން ކ ރެވިފައިާވ    ވާ  އަދ ލ ެގ ނިޒާމަށް ނ ފޫޒ  ފޯރ އީފަރާތްތަކ ން ޖިނާ

ޮގތަށް ހ ރި ާގނޫނ ތަްއ  ްއވެ ލިޙް ެއ މަނިކ ފާނ ެގ ރިޔާސީ ކެމްޕޭނ ަގއި އެރައީސް ޞާ  ،ކަމަށާއި އ ޅ މަށް ހ ރަސްއެޅޭ 

ވެސް އެ ާގނޫނ ތައް  ދިޔައިރ  ެވސް އަދިވެރިކަން ދެ ބައިވެ ބޮޑ ެވެގން  ،ދ ެވަވޑަިއެގން ނަމަވެސްއ ލަްއވާނެ ކަމަށް ވައިއ ވަ 

ކަމަށާއި އިއ ވަ  ހ ރަސް  ،ނ ލަްއވާ  އިހ ތިޖާޖ ތަކަށް  ކޮވިމ ޒާހަރާތަކާއި  ކަމ ަގއި  ސަބަބެއް  ބަލިމަޑ ކަން  އެޅ މ ެގ  ޑ ެގ 

ކަމަށާއި  ބާރ    ،ބޭނ ންކޮށްފައިވާ  ނ ބައްދަލ   ހާލަތާ  ދެކޮޅަށް  ފަރާތްތަކާ  މ ޒާހަރާކ ރާ  ބޭނ ންކޮށްފައިވާ   ައދި  ފ ލ ހ ން 

މަށް މި ކަންކަ  އަދި  އި، އ ޅ މ ެގ ިމނިވަންކަމަށް ހ ރަސްއަޅަމ ންދާ ކަމަށާއެްއވެ އިސަރ ކާރ ން ޚިޔާލ  ފާޅ ކ ރ މާ ،ކަމަށާއި

ޖަމާ މީހ ންނާއި ދީނީ  ބާރ ަގދަ ސިޔާސީ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާތީާއއިޢަހ ރަސްއަޅަނީ  ކަމަށް  ފިއްތ ންތަކ ެގ ސަބަބ ން    ، ތ ެގ 

އިންސާފ  ާގއިމ ނ ކ ރެިވ    ،ބާރ  މަސްހ ނިވެ  3  ،ވީއިރ    ބާރ  ވަކިކ ރެވިފަިއވާ ނިޒާމެއް އޮތް ޤައ ަމކަށް  3ދިވެހިރާއްޖެއަކީ  

ައސާސީ   ނިގ ޅަިއަގގ  އްހަރައްޔިތ ންެގ  މި   ، ންދާތީވެނަމ ންތައް  ރިޕޯޓ ަގިއވާ  ނެރެފައިވާ  ވޮޗ ން  ރައިޓްސް  ހިއ މަން 

  ، ސަރ ކާރ  ފެއިލްވެފަިއވާ ކަމަށް ބ ނެ ފާހަަގކޮށްފަިއވާ ކަންބޮޑ ވ ންތައް އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް ސަރ ކާރަށް އިލްތިމާސްކޮށް

 ލަން. ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން ހ ށަހަޅާ  179ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވިއދ ެގ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ދެއްވ ން އެދެން.އިވޯޓ ެގ ރަނަގބީލ  ޖައްސަވަ  ،ންމ ޢާ  އަމީންޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  އާދެ!  

ޙ ސައިން ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ   މާތޮޑާ  ރެސްފަވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން    179ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވިއދ ެގ  

ޮގތ ން   ބަހ ސްކ ރ މާހ ަގިއ  މަޖިލީ،  މައްސަލަ ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ    ލަޠީފްމ ޙައްމަދ    މެންބަރ ންނަށް    ،ގ ޅޭ  އިްއޒަތްތެރި 

 ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ޯވޓ ދެއްވ ން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

  ލަޠީފްމ ޙައްމަދ  ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާތޮޑާ ރެސްފަ  ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :



2220 އެްޕރީލް  91          ޖަލްސާ                             ވަނަ   33ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

4 

 

 

 87    އަދަދ :ލަ މެންބަރ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 41    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 08    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 32    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    40     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  21      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

  ނ ވޭސްފާ       ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޙ ސައިން  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   މާތޮޑާ  ރެސްފަ  ،ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން 179މަޖިލީހ ެގ ަގާވިއދ ެގ ރައްޔިތ ންެގ  

ޮގތ ން ނެގ ނ  ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހ ގެ     ގ ޅޭހ ސްކ ރ މާމައްސަލަ މަޖިލީހ ަގއި ބަ ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ    ލަޠީފްމ ޙައްމަދ   

. ންިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   8ޒަތްތެރި މެންބަރ ން. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވީ  އިއް   41ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވީ  . 87؛ ޖ މ ލަ އަދަދަކީ

ވޯޓ ދެއްވީ   މެންބަރ ން.    32ނ ފެންނަ ކަމަށް  މެންބަރަކ  ނެތް.    ނ ދެްއވާޮގތަކަށް ވޯޓ   ވަކިއިްއޒަތްތެރި  ިއއްޒަތްތެރި 

ަމއްސަލަ  ވޯޓ . އެހެންވީމާ، މި    21ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވަނީ    މެންބަރ ން.ރި  އިްއޒަތްތެ  40ވޯޓ ަގއި ބައިވެރިވަޑަިއަގތީ  

 ފާހެއްނ ވި. 

 

 ރި މަސައްކަތް ނ ނިމި ހ .  6

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އައިޓަމް   މައްސަލަ  -6އެޖެންޑާ  ހ ރި  ރަޝީދ  އ.  ނ ނިމި  އަޙްމަދ   މެންބަރ   އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މެދ   ހިތަދޫ 

ެގ ބަހ ސް އަށް އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ  (ާގނޫނ ބެހޭ    ޓޫރިޒަމާދިވެހިރާއްޖޭެގ  )  2/ 99ނަންބަރ    ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ، ާގނޫނ 

އިރ ެގ ތެރެއިން ބާކީ އޮތީ،  ހަތަރ  ަގޑި  އިރ .ަގޑި 4އޮތީ  ށް ބަހ ސްކ ރ މަށް ކަނޑައެޅިފައި މި ބިލަ ކ ރިއަށް ެގންދިއ ން.

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ     ފ ރ ޞައތ އަރ ވަނީ މާވަށ އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި   ސިކ ންތ .  21  މިނެޓ   41ރާއި  އިަގޑި  2

 .މ ޙައްމަދ  ސަޢީދަށް
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން:ދ  ސަޢީ މަދ މ ޙައް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

ރަީއސް.   ިއއްޒަތްތެރި  ޓޫޝ ކ ރިއްޔާ  ާގނޫނ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ބެހޭ  އިޞްލާޙ    ،( 99/2)ރިޒަާމ  ެގނެވޭ  ާގނޫނަށް  ިމ 

ރިޒަްމެގ  ރިސޯޓ  މި ަވގ ތ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އޮޕަރޭޓ ކ ރެވެމ ންދާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫ  167  ،އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ތ ަގއި ހަރަކާތްތެރިވާ  ޢަ ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ ސިނާލަ މ ޅިރިސޯޓ ، ޖ މ   146ތެރެއިން  ވެބްސައިޓ ން ފެންނަން އެބަހ ރި. މީެގ

ިމ ރިސޯޓ ތަކ ން    ،މިހިރީ ނ. އަތޮޅާއި ދ. އަތޮޅާ ދޭތެރޭގައި. މި ާގނޫނ ން ބ ނަން މި އ ޅޭ ވާހަކަައކީ  87ރިސޯޓ ތަކ ެގ %

އް ނެތް ވަރަށް  ޑޮލަރަށް ބަދަލ ކ ރާ ވާހަކަ. ދައ ލަތ ން އެްއެވސް ޝައްކެ  6  ،ޑޮލަރ  8ބިމ  ކ ލިން އަކަމީޓަރަކަށް ޖެހޭ 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ؟ ބޮޑ  އޮޅ ވާލ މެްއެގ ތެރެއިން ިގނަ އަދަދެއްެގ ފައިސާ ދައ ލަތ ެގ ޖީބ ން ނަާގ ވާހަކަ. ކޮން ކަމަކަށްތޯ

މޮޅަށްއަޑ އިިވެގން ވަރަށް  ވޭޖ   ،ދިޔައީ  މިނިމަމް  އެބަ  ތައްޔާރ ވަމޭ  އެބަ  ދ ވަހ   ިގނަ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ   ވަރަށް  ދޭން. 

އެއް ޖީބ ން    ،ފަހ  މި އެނގ ނީ  އަހަރަށް  3ދޭން. މިއަދ     ވޭޖ   މ ަގއި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް މިނިމަމްފަތ ރ ވެރިކަ

ކަން މި އ ޅެނީ. ޙަޤީޤަތ ަގއި ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް  ކ ރަން  ކަން މި އ ޅެނީ. ބޮޑ  ވައްކަމެއްނަާގފައި އަނެއް ޖީބަށްލާން

އޮޅ ވަ  ސަރ ކާރ ން  ދިވެހި  ލީ  އިމިއަދ   ސިނާފަތ   ،މި  ދިވެހި  ޢަރ ވެރިކަމ ެގ  ހާސް  އެތައް  ހަރަކާތްތެރިވާ  ތ ަގއި 

 ؛ންޑޮލަރ   8ދައ ލަތ ެގ ބިމ ން    ،އެންމެ ރަނަގޅަށް ކަމަށް ބ ނެފައި   މި ދެނީ  މި ލީ މިނިމަމް ވޭޖ   އި ރައްޔިތ ންނެއް އޮޅ ވަ

ބައްލަވާ   ؛ރ  ބިލިއަނަރ ންނެއްއެންމެ ފަހ ން ދ ނިޔޭެގ އެތައް ބަިއވަ  ،ޑޮލަރަށް ތިރިކޮށްފައި  6ޑޮލަރ ން    8އަކަމީޓަރަކ ން  

ވެލާައކީ ދ ނިޔޭެގ ބޮޑ  ބިލިއަނަރެްއެގ    .ށ. އަތޮޅ ަގއި. ވެލާ އަޑ އައްސަވާނެ  ،ނ. އަތޮޅ . ބޮޑެތި ރިސޯޓ ތަްއ އެހެރީ

އިޚ ން އެތާނަގއި އިންެވސްޓ ކޮށްފައި ހ ރި ރިސޯޓ ތައް. އެ ރިސޯޓ ތަކ ން އެ މީހ ން ރިސޯޓ . ނ. އަތޮޅަކީ ބޮޑެތި ޝަ

ދައ ލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ިގނަެވެގންނެއް.   ؛ކ ލި ބޮޑ ެވެގނެއް. އެ މީހ ން ނޫޅޭ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ  ނޫޅޭ ބިމ 

ތިމަންނަމެން ކަނޑާލަދީފާނަމޭ އަދި ދެ ޑޮލަރ . އަދި ދެ ޑޮލަރ     ،އެމް.ޑީ.ޕީެގ މި މެޖޯރިޓީން މި ބ ނަނީ  ،އެހެންނަމަވެސް

އެްއވެސް ޮގތެްއ ނެތިެގން  މިނިމަމް ވޭޖަށް    ަގއި ވަރަށް ބޮޑ  އޮޅ ވާލ މެއް.ކަނޑާލަދީފާނަމޭ. އެހެންވީމާ، މިއީ ޙަޤީޤަތ 

ދިނީ. މީރާއިން މީެގ ޝަކ ވާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލަރިސޯޓ  އޯނަރ ން ކާތ  މި ާވހަކަދައްކައިެގން  ދެ ޑޮލަރ  މި ކަނޑާ

މީެގ ޝަކ ވާ އިންތިހާއަށް   ، މިވެރިކަން ނިމ ނީމަދާދި އަވަހަށް އަންނާނެކަމީ އެްއވެސް ޝައްކެއް އޮތް ކަމެއް ނޫން. އަދި  

މި ބިލިއަނަރ ންނެއް ނ ބ ނޭ  ؛ ރައީސްކަމަކީ ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އޮޅިފައި އޮތް ކަމެްއ ނޫން. އިއްޒަތްތެރި    އަންނާނެ

ދެން އޮތީ ؛ދެން އޮތީ  ތިމަންނަމެން ދައ ލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ކ ޑަ ވާހަކަެއއް. ލާެގ  ޝަންްގރިއް  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް 

  ެއއް ސަރ ކާރ ަގއި އޮެވެގނެއް ނޫން. ޝަންްގރިއްލާއާ ސާއްހިެގ  30% ވާހަކަ. ޝަންްގރިއްލާެގ ވާހަކަ ނ ހިންިގެގން އ ޅެނީ  

އަޑ ނޭހ މ ެގ  ރ ން  ކާއަޑ ނޭހީ. މި ސަރ ސ ރެ ދެއްކި ވާހަކަ މި ސަރ ކާރ ން  އްޝަންްގރިއްލާ ޕެންޑަމިކް ައއީ  ،ދޭތެރޭގައި

އަދަށް އަދި   ރަްއޔިތ ން  ދެންންދާ  ނަތީޖާއަކީ  އައްޑޫެގ  ލިބިެގންނ ދިވެސް  ޚިދ މަތް  ޝަންްގރިއްލާެގ  ދެން  ން.  އ ެގ 
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ާވހަކަ  ވޯލްޑ   ތާނަގއިމިައޑ އެހިން  އަޅ ަގނޑ    ރިޕޯޓ ެގ  ރައީސް ލަ   ކްރެޑިޓް  ،ބޭންކ   އިްއޒަތްތެރި  ވާހަކަ.   ؛އިންެގ 

ލައިނަކީ ރަނަގޅ  ބިރިޔާނީ މަލާފަތެއް. ސަރ ކާރ ަގއި    ކެރެޑިޓް  ފައި މި އޮތްދީ  އަށްއްޖެމި ރާ  މިހާރ   އިންޑިއާ ސަރ ކާރ ން

ކޮން ތިބި  ބަޔަކ މިއަދ   މީ  މެ  ކްރެޑިހަކަށް  އެ  މި  ދިމާލަކ ން  ެގނެސްެގން ލައިންެގ  ޓް  އަތ ޖެހ ނ   ފައިސާ  ތެރެއިން 

ކޮމިއ ނިޓީ   ؛މިއީ ބޮޑ  ލޯނެއް. ދެން ހައި އިންޕެކްޓް ކޮމިއ ނިޓީ  ؛. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މި ދައްކަނީ   ތަރައްޤީކ ރާ ވާހަކަ

ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރ ެގ ބޮޑ  ލޯނެއްަގިއ    2.4  ،ކްރެޑިޓް ލައިނެއްެގ ވާހަކަ  ،ހައި އިމްޕެކްޓް ފެސިލިޓީއެްއެގ ވާހަކަ

  ލ  ނާޤާބި  ،ދަރަނި ދަންތ ރައެއްަގއި އަޅ ަވއިެގން މި ރާއްޖޭެގ ކަންތައްތައް އިންޑިއާ ސަރ ކާރ ން ހިނަްގމ ން އެ ދަނީ

ެގ މެންދަމ ެގ ަވގ ތެއްަގއި  ރޭ  ، ކަށް ބަހައްޓައިެގން. ިމއަދ ވެރިކަމެްއ، ނާޤާބިލ  ވެރިޔަކ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ މި ދައ ލަތ ެގ ެވރިޔަ

ޓެކްސް މި  ހަމަ  ފެށިެގން  އިން  ނ.  މަނަވަރެްއަގިއ  ބޮޑ   ފެށިެގން.   ؛ދާއިރާެގ  ނަގާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އިން  ހއ. 

މިލިޓަރީ ބޮޑ  މަނަވަރެއްަގއި. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ކްރެޑިޓް ލައިން   ،ސަރވޭ ހަދާ ވާހަކަ  ކްފިްގރަރޯ ކ ރައްވާ! ހައިޑްފ މާ

މާލެއިން ގ ޅީފަޅަށް އަޅާ ބްރިޖެްއެގ   ،ިގލިން ނނ ވެޭވވަރ ެގ އެްއޗަކަށް. ބަްއލަވާ! ވިލިޔައީ  ސަލާމަތްފެނިެގން މި ދި

ބަޖެޓ ން   ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ  އަންނަނީ.  ހަތަރ ވަނަ  ސަތޭކަ  ވާހަކަ  ނެންެގވީތިން  ތި  ރ ފިޔާއެއް  މިލިައން   ، އެތައް 

ވެސް ހ ރި މަރާމާތަކަށް ދެން  ، ަމގ ތަކާއި   ،ނދަރ ތަކާއިބަ  ،މިސްކިތްތަކާއި  ،ރާްއޖޭެގ ދަނޑ ތަކާއި  .ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ބަޖެޓ ން

ފައިސާ ބަހައްޓާ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ބަޖެޓ ން ނަާގފަިއ ބްރިޖ ެގ ތަނބަށް ތި އަޅަނީ. ބްރިޖ ެގ ތަނބެއް ނ ފެނޭ.   ބޭނ ންވާ

، ށ. އަތޮޅ  އަދި ރާއްޖޭަގިއ  ނ. އަތޮޅ  ؛ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްމީދެއް ެވސް ނެތް.  ންބްރިޖެއް ނ ފެނޭ. އެކަން ވާނެކަމ ެގ އ 

އެ މީހ ންނެއް ނޫޅޭ ދައ ލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ   ،ށްެގން ތިބި ބޭރ ެގ އެތައް ބިލިއަނަރ ންނެއްކޮއިންވެސްޓ   އިމިހިރަ އަތޮޅ ތަކ ަގ

ިއ  ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ ސިނާޢަތ ަގ  ،ފައިސާ މަދ ވެެގންނެއް. ައޅ ަގނޑ  މި ބިލ  އައީމަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ާގނޫނީ ވަކީލ ންނާއި

  އިން އެކަކ  މި ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  .މަޝްވަރާކ ރިން  އަދި ދިވެހި އެތައް ބަޔަކާ  ،ހަރަކާތްތެރިވާ ދިވެހި އޯނަރ ންނާއި

 8އެ މީހ ން  ައހަރަށް ދީފައި    99ވެސް ނޫޅޭ  ދައ ލަތަށް ދަްއކަންޖެހޭ ފައިސާ ިގނަެވެގންނެއް. ރައްޔިތ ންެގ މ ދާ  

އ ޅެނީ. އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސިއްރަކީ މިއީ.    މިތިރިކޮށްެގން އެ މީހ ން ރ އްސަން    ޑޮލަރަށް  6  ،ޑޮލަރ  ދައްކަން މި ޖެހޭ ފަިއސާ

ދިވެހި ވެރިކަމ ގަ  ސަވާރ ެވެގން  ކޮނޑަށް  މަހ ޖަނ ން  ައއީމަ  ވެރިކަމަށް  ޯގސްވާނެ.  ވަރަށް  މަހ ޖަނ ން  ނެތިއްޔާ    އި 

ކަމެއް.  އޮތީ މިކަން ފެންނަން. މިއީ ބޮޑ  ަވއް  ފެންނަން. މި އޮތީ މިކަން މި ؟ކ ރޭތޯ  ރައްޔިތ ންެގ ލޭބ އިން ނޫން ކަމެއް

 ...ޑޮލަރ  8  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބިމ  ކ ލިން، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބިމ  ކ ލިން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ތިނަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް.  
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 ލަ( )ނިޒާމީ މައްސަ

 ލްމ ޣ ނީ ވާހަކަދެއްކެވ ން: ންބަރ  ޢަބްދ ތިނަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެ

ކޮށްެގން ތިބި މަހ ޖަނ ންނަށް ލިބޭއިރަށް ރާއްޖޭަގއި އިންެވސްޓ   މަޖިލީހ ން ހަމަ މައިކ   ،އަޅ ަގނޑ  ނިޒާމީ ނ ކ ތާެއއް ނެީގ

އެއީ ޮގވ ން  އެއްޗެއް  ހިތ ހ ރިހާ  ނޫން  ،ހަމަ  ކަމެއް  ކޮށެްގންވާނެ  މަޖިލީހ ން  އަޅ ަގނޑ     މި  ބޫލ ކ ރާތީވެ.  ަގކަމަށް 

 ޓ ަވއިދެްއވ ން އެދެން.  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އެކަން ހ އް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

. މާވަށ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ބަހ ސްަގއި ވާހަކަދައްކަވަމ ން  މެންބަރ ޝ ކ ރިއްޔާ. ޝ ކ ރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި  

މީސްބަސް ވިދާޅ ނ ވ މަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. މާވަށ  ދާއިރާެގ  އިގ ޅޭ ޮގތ ން ކ ޑަ   ެގންދަާވއިރ ަގއި އެހެން ބޭބޭފ ޅ ންނާ

 ތްތެރި މެންބަރ . ްއޒައި

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:ދ  ސަޢީ މަދ މ ޙައް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ިއކޮނޮމީ ރަނަގޅ ެވެގން   ،ބޭންކ  ރިޕޯޓަކ  ނ ބ ނޭ  ދެން އޮތީ ވޯލްޑ  ބޭންކ ެގ ރިޕޯޓ ެގ ވާހަކަ. ވޯލްޑ 

ޮއތް އެ ެއއަރޕޯޓ ަގއި ައޅާފަިއ އެހެރަ ސީޕްލޭން ޓަރމިނަލް   ތިބ ނަނީ،  ބޭންކ  ރިޕޯޓ ން    އަންނަ ވާހަކައެއް. ވޯލްޑ 

  ޑ ލްވޯޓަރމިނަލް ހ ޅ ވާށޭ.  އ ލް ޓަރމިނަލް ހ ޅ ވާށޭ.  ފިވާށޭ.  ޅ  ރަންވޭ ހ   ،ބ ނަނީ  ގައިރިޕޯޓ    ބޭންކ   ހ ޅ ވާށޭ. ވޯލްޑ 

އި އަނެއް ތަނަކަށް ދަތ ރ ތައް މަދ ކ ރާށޭ. އިރ އިރ ކޮޅ ން ނިއ ޔޯކާ  .ޚަރަދ ތައް ކ ޑަކ ރާށޭ  ،ނަނީބ ބޭންކ ެގ ރިޕޯޓ ަގއި  

  ބ ނަނީ. މާ  ގައިށޭ ވޯލްޑ  ބޭންކ  ރިޕޯޓ ބައްރ ތަކަށް ސަރ ކާރ ެގ އިސްވެރިން ތިކ ރާ ދަތ ރ ތައް ހ އްޓާލާ  ެއކިދ ނިޔޭެގ  

ވޯލްޑ  ނޫޅޭ.  ވެެގނެއް  ކަމެއް  ރިޕޯޓ   މޮޅ   އަރިހ ަގއި   ަގއި ބޭންކ   މަނިކ ފާނ   ސަރ ކާރ     ،ބ ނަނީ  ރަނަގޅަށް 

ިމއަދ  ައޑ ިއވިެގންދިޔައީ  ،ޖަވާބ ދާރީކ ރ ވާށޭ.  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މެންބަރ ންެގ    ، ިއއްޔެ  ތިބި ސަރ ކާރ ެގ  މިތާނަގިއ 

 . އްދ  މަނިކ ފާނާ ދޭތެރޭަގއި ވެސް ގެއްލިފައި އޮތްކަން. މިއީ ހިތާމަހ ރި ކަމެއިތ ބާރ  މިއަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެްއ. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ސައިން ޝަހީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޙ  މެންބަރ ހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ 



2220 އެްޕރީލް  91          ޖަލްސާ                             ވަނަ   33ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

8 

 

 މާވަށ   ްއަގއި ތަންތަނަށް، ނިއ ޔޯކަށް ނ ދާށޭ ލިޔެފަިއ އޮތް ކަމަށް ވިދާޅ ވެ ބޭންކ  ރިޕޯޓެ  ވޯލްޑ ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

އެ ވިދާޅ ވަނީ ހ ސް ދޮގ  ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، މަޖިލީހ ަގއި ތެދ ބަހ ން ވާހަކަދެއްކ މަކީ    ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ 

 ަގާވއިދ ... 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަޅ ަގނޑަށް ެވސް ވަރަށް ބޮޑ  ކަށަވަރ ކަމެއް ؛ . މާވަށ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ މެންބަރ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި  

ރިޕޯޓ   ވޯލްޑ   ތްއޮ  އެބަ ނ ދިަގއި  ބޭންކ   ދިނިއ ޔޯކަށް  ނ ވަޔ މަށް  ދައ ލަތަށް  އަންާގވެހި  ސަރ ކާރަށް  މިތާ  ފައި ތަ 

ނަންގ ވާފާނ ތޯނޯންނާ އަނބ ރާ  ބަސްތަްއ  އެ  އެހެންވީމާ،  ަގބޫލ ކ ރެވޭ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ެވސް  އަޅ ަގނޑަށް  ؟ ނެކަން 

 ތްތެރި މެންބަރ . ްއޒަމާވަށ  ދާއިރާެގ އި ގ ޅޭ ޮގތ ން ވިދާޅ ވި ބަސްތައް. ޔ މާނިއ ޔޯކަށް ނ ދި

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:ދ  ސަޢީ މަދ މ ޙައް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

 ސަރ ކާރ ެގ ނާޤާބިލ ކަމ ެގ ވާހަކަ.   ،އާދެ! ވޯލްޑ  ބޭންކ  ރިޕޯޓ ަގިއ ބ ނަނީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނަންގަވައިފި ކަމަށް. އަދި  އެ ބަސްތައް އަނބ ރާ  އަޅ ަގނޑ  މި ބަލަނީ އިއްޒަތްތެރި އަނބ ރާ   ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 އިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ . ވަށ  ދާޔައ މިްއޔާއިން ވެސް އެބަސްތައް އަޅ ަގނޑ  އ ނިކ ރާނަން. މާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:ދ  ސަޢީ މަދ މ ޙައް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

ޑޮލަރ    6ޑޮލަރ ެގ ބަދަލ ަގއި    8ލިން ސްކޮޔަރ މީޓަރަކަށް ނަާގ  ން ބިމ  ކ ޓޫރިޒަމ   ،ަގއި ބ ނަނީރިޕޯޓ   ބޭންކ   ވޯލްޑ 

ދިވެހި ސަރ ކާރ ެގ ޚަރަދ ތައް ކ ޑަކ ރާށޭ. އެހެންނޫނީ   ،ރިޕޯޓ ަގއި ބ ނަނީބޭންކ   ވަްއކަމެކޭ. ވޯލްޑ   ބޮޑ   ނ ނަާގށޭ. މިއީ  

ވްަގއި ހ ރި  މަކީ ާގތ ަގއި އޮތް ކަެމކޭ. މި ރާއްޖޭެގ ރިޒާ ޔ ލަތަށް ދިވެހިރާއްޖެ ދި ހާލަތަށް ދިވެހިރާއްޖެ  ހާސްރީލަންކާެގ  

ރައީސް  ިއއްޒަތްތެރި  ަގނެޭވވަރަށް.  ކާޑ   މަސްދ ވަހ ެގ  މި ؛ދެ  އިސްވެރިން  ބޮޑެތި  ކ ންފ ނިތަކ ެގ  ތަނަށް   ސަރ ކާރ  

،  ބ ނަންޖެހޭނީނަމަ    ވަހ ެގ ކާޑ  ަގންނަން ފަިއސާ އެބަހ ރިތޯ ބ ނެފިޒިރ ކޮށްފައި ކ ރިައށް އޮތް ތިން މަސްދ ހާ   ،ެގނެސް

 އޮފް މޯލްޑިވްސްަގއި ހ ރި ލޯނެއް ވިްއޔާ ދެނީ އަތ ން ގ ނާލެވޭ  ކ ބޭރ  ފައިސާއެއް ނެތް. ބޭން  .ނެތޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ައކީ މިއަދ  އެމް،ޑީ.ޕީެގ ބޮޑ   ޝަންްގރިއްލާ ނ ހ ޅ ޭވ. ޝަންްގރިއްލާެގ ަމއްސަލަ؛ ތެރި ރައީސްތްފަދަ ބަޔަކަށް. ިއްއޒަ

ޝަންްގރިއްލާެގ  އެ ފައިސާ ހޯދ މަށް ޓަކައި ،ބަޔަކަށް އަނެްއކާވެސް ކޮންެމެވސް އެއްކޮޅެްއެގ ކެމްޕޭނަށް ފައިސާ ދޭނެތީ
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ކޮށްެގން އިންވެސްޓ   ،ބޭރ ެގ ބިލިއަނަރ ން  ،އ ޅެނީ. މިއަދ  ށ. އަތޮޅ ަގއި ތިބި މަލްޓި ބިލިއަނަރ ން  ޑީލް ނިންމަން ތި

. އްބޮޑ ެވެގނެ  ޑޮލަރަށް ސަރ ކާރަށް ދޭކަށް  8  މޭތިަމންނަމެން ނޫޅެ ؟ކިހިނެއްެވެގން އ ޅޭ ސަރ ކާރެއްހޭ  ،ނީމީހ ން ބ ނަ  ތިބި

މިހިރީ   ރަށްރަށޭ  ނަގައިެގން.    99ރައްޔިތ ންެގ  މިހިރީ  ރަށްރަށޭ  ރައްޔިތ ންެގ  ނަަގިއެގން.  ތިމަންނަމެން  އަހަރަށް 

ދަތިވެެގނެްއ   ދޭކަށް  މިނިމަމް ވޭޖ  ؟ޑޮލަރަށް ތިރިކ ރަނީ  6 ހެއްޔޭ ސަރ ކާރ ން  ކޯއްޗެއް ިވސްނިެގން  ކީްއވެެގންހެްއޔޭ،

ޖ  ސަރވިސް ޗާ  ،ޓިޕްސްދޭ ތަންތަނ ންވިހި ހާސް ރ ފިޔާ، ވިހި ހާސް ރ ފިޔާ    !ބައްލަވާ ؛ނޫޅެމޭ. އަދި މިއަށްވ ރެ ބޮޑަށް

މި މަޖިލީހ ން   ލެިވދާނެ. އެކަމަކ އް ތިބެެގން ހަޅޭތާޑޮލަރަށް ތި ކަނޑާލަނީ. ތި ބޭފ ޅ ން މި  6ޑޮލަރ ން    8ދޭ ތަންތަނ ން  

 ކ ރ ކ ރާ ކޮންމެ ބަޔަކ  ތި ބޭފ ޅ ންނަށް އެބަ މަލާމާތްިމކަމަށް ފި ؛ބޭރ ަގއި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ތަނެއްދޮރެއް ދަންނަ ކޮންމެ

ން ބޭރ ަގިއ އޮތިއްޔާ މި ލަރަށް ތި ތިރިކޮށްލަނީ. ވެރިކަމ ޑޮ  6ޑޮލަރ ން    8ކ ރޭ މިހާ ބޮޑ  މެޖޯރިޓީއެއް ދިނީމަ  ދ ރައް

މަހ ޖަނ ންެގ ވާހަކަ ހަޑިހ ތ ރ ކޮށް ތި ބޭފ ޅ ން ދެއްކިކަން މި ރާއްޖޭެގ    ،ބޮއިކޮޓްކ ރަން   ، ބޭފ ޅ ންނަކީ ކޮންބަެއއްކަން

 މަ... ވެރިކަމަށް ައއިންނާނެ. އޮތާރީޚ ަގއި ފެންނަން 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ކާލާތ ކ ރާ ޕާޓީއެްއ  ދިވެހި ރަްއޔިތ ންެގ ޑިޮމކްރެޓިކް ޕާޓީއަކީ ޓެކްސް ކ ޑަކ ރ މަށް ވަ ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ،  އިްއޒަތްތެރި

 ކަމަށް އެ ބޭފ ޅ ން ވިދާޅ ވޭ. މާވަށ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:ދ  ސަޢީ މަދ މ ޙައް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

ރަނަގޅަށް ރިޕޯޓ   ބޭންކ   ވޯލްޑ   މަނިކ ފާނަށާއިވިދާޅ ވާ  އާދެ!  އަޅ ަގނޑ   މަޖިލީހ ެގ  ން  ިއްއޒަތްތެރި  މެޖޯރިޓީ   މި 

 ...ރި ާވހަކައަރ ވަން. އަދި އެ ރިޕޯޓ ަގއި ހ ވަތ ޢ ދަ މެންބަރ ންނަށް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ކެލާ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

ބޭންކ  ރިޕޯޓޭ ކިޔަިއެގން ހަމަ   އިރ  ވެސް ހަމަ ވޯލްޑ ން ރަނަގބީލ  ޖެހިކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިހާރ  ތިޝ 

 ، މި ހ އްޓ ވަންޖެހޭ ިއނޭގތޯ. ޚަބަރ  ދަތ ރަމ ން އެ ދަނީ އިނޭގތޯ. ެއހެންވީމާދޮގ  އެކި ފާޑ ފާޑ ެގ 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މާވަށ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 މާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން:

މިއީ   ާގނޫނ )  2/ 99އާދެ!  ބޮޑަށް  (އަށްޓޫރިޒަްމެގ  ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ   އިޞްލާޙ ަގއި  ެގނެވޭ  ރާއްޖޭެގ   ،އެދެން  މި 

މި މަޝްވަރާ ރަނަގޅަށް ކ ރަން. ައދި މީެގ ސަބަބ ން ދައ ލަތަށް    ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ ސިނާޢަތ ަގއި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާ

ެގއްލ މާއި ރާސްތާއެއް   ،ލިބޭނެ  ކަނޑައްތ ކ ރަންޖެހޭނެ  ަގއި  ދިގ   ރައްޔިތ ން  ދެނެަގނެހާދިވެހި    6  ،ޑޮލަރ   8  ،ލަތ  

އަޅ ަގނޑ މެން ޕަރސަނަލީ  ؛މައްސަލަ މިހާރ ން މިހާރަށް ރަނަގޅ ކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ޑޮލަރަށް ތި ބަދަލ ކ ރާ

ޑޮލަރ   ދައްކާކަށް ބޮޑ ވެެގނެއް. އަޅ ަގނޑ ެގ    8އިން އެއްެވސް ފަރާތެއް ނޫޅޭ  މި ފަރާތްތަކާ ވާހަކަދައްކާފައި މި ބ ނަނީ. މި

ޝަންްގރިއްލާ   ؟ކަމެްއ މި ކ ރަނީ  ކަށް ފައިސާ ހޯދަންތޯ މިވަރ ކޮން ކެމްޕޭނަ  ،ކޮން ބޭފ ޅެއް  ،ކޮން ޑީލެއް  ،ސ ވާލަކީ 

  ، ދަޫގކ ރާތީ ނހެދި. އެހެންނަމަވެސް، ސަރ ކާރ ން އ   އ30ާރިއްލާެގ % ޝަންްގ  ޝަންްގރިއްލާ ނ ހިންިގެގނެއް ނޫޅޭ ؛ޑީލް

 އްލެއް ޝަންްގރިއްލާއަށް ހޯދައިނ ދެވ ނީމަ...ހަ ސަރ ކާރ ން އެކަށީެގންވާ 

 

 ހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާ

 ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް.  ެގމަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 މަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރާޢީ ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

ރައީސް ބޭނ ން؛ އިްއޒަތްތެރި  ސާފ ކޮށްލަން  ވާހަކަދެއްކީ  ،އަޅ ަގނޑ   ބޭފ ޅަކާތޯ  މަހ    ރަމަޟާން.  ކޮން 

   .ތައް ދައްކާއިރ ކަ ކޮންމެ ދ ވަހަކ  މިތަނަށް ދ ރ ވެެގން ހޭބަލިވެެގން މިކަހަލަ ވާހަ ،ވިދާޅ ވެދެްއވަންވީނޫންތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

. އި ބައްޔާ ޔާތި ދެ ބަސް އެކޮށްެގން ވިދާޅ ނ ވ ން. އެއީ ހެ  ،އެދެން  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ވަށ  ދާއިރާެގ  މާ
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 މާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން:

 ބިލިއަނަށް ރާއްޖޭެގ ދަރަނި އަރަިއެގންދިޔައީ.   92

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމް. 

 

 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ދެއްކެވ ން:އޭދަފ ށީ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ސަލީމް ވާހަކަ

ހައެްއކަ  ؛އެދެން. މައިނޯރިޓީެގ އެްއވެސް މީހަކ   ރަންތިރާމ ކ ހ ަމއިނޯރިޓީންނަށް ތަންކޮޅެއް އި؛ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

މީހ ން ނ ކ މެ ނިޒާމީ ނ ކ ތާ ނަަގިއެގން މިކަން ހ އްޓ ަމކީ މިީއ    65މީހ ން ތިބޭއިރ ަގއި އެ މީހ ން ވާހަކަދަްއކާއިރަށް  

  ވެފައިމިއީ ވަރަށް އާދައިެގ ކަމެއް. ދިވެހި ސަރ ކާރަކީ ިވޔަފާރިވެރިންެގ އަތްދަށ   ިއނޭގތޯ.  ކަމެއްތިދެން ވަރަށް ނިކަމެ

 ދީފައި ގެއަށް ދޭ. ޝ ކ ރިްއޔާ. ފާއ  އޮތް ތަނަކަށް ެވެގންނ ވާނެ. ެއހެންވިއްޔާ ސަރ ކާރ  އިސްތި 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

 އޮތް ިއޞްލާޙާ ބެހޭ  މިހ ށަހެޅިފައި  ށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ާގނޫނައާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  

 މީެގ މައިަގނޑ  ބޭނ މަކަށް މި  ؛ޮގތ ން ވަރަށް ިގނަ ބޭފ ޅ ން ވަރަށް ިގނަ ވާހަކަފ ޅ  ދަްއކަަވއިފި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ރިސޯޓ ތަކ ން ބިމ  ޓޫރިސްޓ   މިހާރ     ،ޮގތަށް   ވިމެންބަރ  ފާހަަގކ ރެއް   އިްއޒަތްތެރި  މާވަށ  ދާިއރާެގ  އިދެންމެަގ،  ތީއޮ

މި ނެޭގ   ޮގތ ަގއި  މިއީ މައިަގނޑ  އިޞްލާޙަކީ  6  ،ޑޮލަރ   8ކ ލީެގ  ބަދަލ ކ ރ ން.  އިޞްލާޙ ެގ   ދެން.  ޑޮލަރަށް  މި 

ކ ަގިއ   ބާރ ތައް ކައ ންސިލ ތަވެސް އެ   މިހާރ  ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  . ތެރެއަށް ބަެއއް ބާރ ތައް ކައ ންސިލ ތަކަށް ދޭ ވާހަކަ

މީަގއި އަޅ ަގނޑަށް   .އޮތް. ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ ން ވެސް އެ ބާރ ތައް ކައ ންސިލަށް އެބަ ލިބޭ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  އެބަ
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 އ ޅޭ. ރިސޯޓެއް ތަރައްޤީކ ރާއިރ  އާންމ ކޮށް ސަރ ކާރާ ެއކީަގއި ހަދާފައި މި   ފާހަަގކޮށްލެވޭ ރަނަގޅ  އިޞްލާޙެއް އެބަ

މީެގކ ރިން އޮންނަނީ   5އޮންނަނީ. އެ %  އާންމ ކޮށް ސަރ ކާރަށް މި   5ކ ންފ ނީެގ %(  ވެންޗަރ  ޖޮއިންޓް )އޮންނަ ޖޭ.ވީ

ވަނަ ޕާޓީއަކަށް  ތިންއެހެންނަމަވެސް، މި އިޞްލާޙ ަގއި  .  ވިްއކާލެވޭ ޮގތަށް  ށް އެކަނިކ ރާ ފަރާތައިންވެސްޓ   ހަމައެކަނި އެ

  ! ކެޔޮޅާ؛ ށް ވެދާނެ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްކަޅ  އިޞްލާޙަވިއްކާލެވޭ ޮގތަށް އޮތް އޮތ ަމކީ ފަހަރ ަގއި ރަނަގ  ސާ އްހިއެ  

ޖެހޭ ތިބެން.   ކެރޭ ބަޔަކ  އެމް.ޑީ.ޕީ ތެރޭަގއި ވެސް އެބަބ ނަން.  ޖެހޭ  މިއީ އަހަރެމެން ބ ނި ޮގތެއް ނޫނޭ ބ ނަން އެބަ

ވޯލްޑ   ންޖެހޭ ވާހަކަ.  އޮތީ އާމްދަނީ އިތ ރ ކ ރަން މަސަްއކަތްކ ރަ  ބޭންކ ެގ ރިޕޯޓ ަގއި މިވޯލްޑ    ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އޮތީ   މީަގއި މި؛ އަޕްޑޭޓް ނެިވޭގޓިންގ ޗޮޕީ ޯވޓާސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްލޮޕްމަންޓް  ޑިވެމޯލްޑިވްސް    ،ބޭންކ ެގ ރިޕޯޓ  

ވާހަކަތަކެއް ބަނގ ރޫޓ    .ކަންބޮޑ ވާ  ވާހަކަ  ދިވެހިރާއްޖެ  އެ  ންބޭންކ ވޯލްޑ   ވެއްޖެ  ކޮށްފައި  އިޢ ލާން  އޮތީ   ރަސްމީކޮށް 

 ރިޕޯޓ ަގއި ލިޔެފަ.   ެގބޭންކ  ވޯލްޑ  އޮތީ   އެ ނ ކ ރެވޭނެ ވާހަކަ ދަތ ރ ތައް ދެން ނިއ ޔޯކަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝަހީމް ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ހެންވޭރ 

ކަނޑައެޅިެގން އިތ ރ ފ ޅެއް ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ހައްދަވަނީ. ދިވެހިރާއްޖެ ބަނގ ރޫޓ ވި ކަމަކަށް  

 ރަނަގޅ ވަމ ންދާ... ނެތް.   ރިޕޯޓަކ  ބޭންކ ވޯލްޑ  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އާދެ!   މެންބަރ .  އިްއޒަތްތެރި  ޕޯޓަލަޝ ކ ރިއްޔާ  މެންބަރ ންެގ  ރިޕޯޓ   ވޯލްޑ   ށް  އިްއޒަތްތެރި  ވިދާޅ ވާ  އެ  ބޭންކ ެގ 

މަޖިލިސް މެދ ވެރިކޮށް އެ ރިޕޯޓ  ތަރ ޖަމާކޮށްެގން މި މަޖިލީހ ން    ،ދެނީ. އަދި އަޅ ަގނޑ  ބަލާނަންއިއަޅ ަގނޑ  މި ލަ

 ރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ .ޝާއިޢ ކ ރެވޭތޯ ވެސް. ނައިފަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ޮއޑި ނ ފެތި ހ ރީމަ ބައެއް ބޭފ ޅ ންނަށް ހީަވނީ ކައްޕިތާނ  ވަރަށް މޮޅ ހެން.  ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މި ރައްޔިތ ނެްގ މަޖިލީހ ަގއި ތިބި ހ ރިހާ    ،ދަންނަވަނީ  މި  ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑޭ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ހިތްވަރ  ހ ންނަން އެބަ
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ކޮންމެ   އީއެ  ،ރިއްޔާއަކަށް ހ ންނެވި ބޭފ ޅާދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫ  ،ޖެހޭ  މެންބަރ ންެގ ހިތްވަރ  ހ ންނަން އެބަ

  ! ޖެހޭ. ކެޔޮޅާއޭ  މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން ބ ނި ޮގތެއް ނޫނޭ ބ ނަން ކެރެން އެބަ  ،ޅާއޭ ނަމަވެސް ކެޔޮ ބ ކޮށްފައި ވީޠަޮގތަކަށް މ ޚާ

ދަރަނި    !ކެޔޮޅާއޭ  ވަކި ވައްތަރެްއެގ ޖިންސީ ޯގނާކ ރީމަ އެ މަްއސަލަތަކެއް ނ ބެލެއޭ.  !ކެޔޮޅާއޭ   .ެވއްޖޭވަްއކަން ތިޔާގި 

މަހަކަށް    !. ކެޔޮޅާއޭއަޅ ަގނޑ މެން އައީ ދަރަނި ނަާގކަށް ނޫނޭ. ދަރަނި އިންތިހާއަށް ބޯވެއްޖޭ !ކެޔޮޅާއޭ  .އެބަ އިތ ރ ެވއޭ

 ކިޔައިދޭންޖެހޭ ޙަޤީޤީ   ފަހަރަށް އެސް.ޓީ.ޯއއިން ތެލ ެގ ައގ  ބޮޑ ކޮށްފިއޭ. ކެޔޮޅަށް  ތިން  ! އަެގއް ނ ލިބެއޭ. ކެޔޮޅާއޭހަމަ

 ހ ރި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ނަގޅ  ވާހަކަތަކެއް އެބަރަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ތިނަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޢަބްދ ލްމ ޣ ނީ މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ތިނަދޫ

ބެހޭ ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ން   އިްއޔެ މަސްވެރިކަމާ.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކީ އިޤ ތިޞާދީ ކޮމިޓީެގ މެންބަރެއް ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ވަޑައިެގން   މި  ،ވާހަކަދެްއކެިވއިރ ިއއްޔެ  މަޖިލީހަށް  ކަންތައް  ރަނަގޅަށޭ  ވަރަށް  ހަމަ  ވިދާޅ ވި  ބޭފ ޅާ  ،  ކ ރަނީ  އެ 

މަސައްކަތްކ ރަނީ ވަރަށް    ސަރ ކާރ ން  ،މެންބަރ  ފާހަަގކ ރި  ޮގތ ން ދެއްކި ވާހަކައަށް. އިްއޒަތްތެރި  މަސްވެރިންނާ ގ ޅޭ

 ރަނަގޅަށް ކަމަށް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ރަީއސް އިްއޒަތްތެރި  ާގނޫނަ  .ޝ ކ ރިއްޔާ  ބެހޭ  އިޞްލާޙަކީށް  ޓޫރިޒަމާ  އޮތް  ދިވެހި  ީގޔަ   ،ހ ށަހެޅިފައި  ވެސް  ނ ން 

ީމެގ  ވޭޖ   މްމިނިމަ  .ދައ ލަތައް ލިބޭ އާމްދަނީ މަދ ވެެގންދާނެ ކަމެއް. މަދ ެވެގންދާނެ އިޞްލާޙެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ތަޢާރ ދ ވަސްކޮޅެއް   އ ފަލ ންސޯރި  ފ ކ ރެވ ނީ.ކ ރިން  ވަރަށް  ތިބީ  މ ަވއްޒަފ ން  ިމއަދ  .  ޓ ތަކ ެގ  އެހެންނަމަވެސް، 

ިމައދ  ؟ އޮތްތޯ  އެްއވެސް ވ ޒާރާއެްއ އެބަ   ،ޮގތް ބަލައިލާނެ ެއއްެވސް އޮތޯރިޓީއެއް   ރިސޯޓ ތަކ ެގ ކަންތައްތައް ހިނާގ

ެއްއވެސް  ،  ބަލައިލާނެ ެއއްެވސް އޮތޯރިޓީއެއް ކިހާވަރަކަށްތޯ ރިސޯޓ ތަކ ަގއި  ދިވެހީންނާއި ބޭރ  މީހ ންެގ ރޭޝިއޯ ހ ރީ  



2220 އެްޕރީލް  91          ޖަލްސާ                             ވަނަ   33ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

14 

 

މިއަދ  ސ ވާލ ކޮށްލަން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމަ  އ ޅޭތޯ އަޅ ަގނޑ     ެއްއވެސް ހިންާގލާ ވަޒީރެއް ިވޔަސް އެބަ  ،ވަޒީރަކ 

.  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް މިނިމަމް ވޭޖާ އެކީަގިއ  ހ ރި    ދަތިތަކެްއ އެބަ  އި ންނަށް ވަޒީފާ ލިބ މ ަގށް ދިވެހިމިއަދ  ރިސޯޓ ތަކަ

ނ ކ ރާކަން ވެސް ބަލަިއލާނެ އެއްވެސް ބަެއއް ނެތް ރަނަގޅަށް ތަންފީޛ މިނިމަމް ވޭޖ   މިއަދ  ބައެއް ރިސޯޓ ތަކ ަގިއ  

އަނެއްކާ ދިވެހި ދައ ލަތަްއ    ، ބަހައްޓާފައިެގނެސް    މިނިމަމް ވޭޖ ްއަގއި  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ކަންތައްތައް މިޮގތަށް ނަމެ

ނ ލިބޭނޭ ރައީސް  އާމްދަނީ  އިއްޒަތްތެރި  ހަދަނީ  މި  ބ ނަނީެގ  ބޭންކ ވޯލްޑ     .ޮގތެއް  މި  ލޯނ ތައް   ،ރިޕޯޓ ަގއި 

،  ތްތެރި ރައީސް. ބޮޑ  އަދަދެކޭ ަގއި ދައްކަންޖެހޭ ލޯނ ެގ ޖ މްލަ އަދަދަކީ ބޮޑ  އަދަދެކޭ އިްއޒަ  2026  ،ކޮށްސްޓްރަކްޗަރ ރީ

އޮތީ   އެ  ަގއި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެ ލޯނ ތަްއ ދެއްކޭނެ ޮގތެއް ހަމަ އެްއޮގތެއް ވެސް ނޯންނާނޭ  2026ކަންބޮޑ ވާ އަދަދެކޭ.  

ރީ.  ވިދާޅ ވެފަ ކ ރާށޭ ސްޓްރަކްޗަރ-ލޯނ ތައް  ކަންތައްތައް  ެއ  ތެރެއިން  އިންތިޒާމެްއެގ  ރަނަގޅ    ވޯލްޑ    ،ކ ރާއިރ ަގއި 

ވް ނެތް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރިޒާ  ، ތީއެ އޮބޭންކް ރިޕޯޓ ަގއި އެ އޮތީ ބ ނެފައި އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ވޯލްޑް ބޭންކ  ރިޕޯޓ ަގއި  

ދ ވަހ ެގ ކާއެތިކޮޅ  ހ ރި ވާހަކަ ވޯލްޑް ބޭންކ  ރިޕޯޓ ަގއި އެ އޮތީ  ކ ރިއަށް އޮތް ދެ މަސް  ،ވާހަކަ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ޓ ތަކ ެގ ބިމ  ކ ލި  ސޯޓޫރިޒަމް، ޓޫރިސްޓ  ރި ؛އެޮގތަށް އެ އޮތީ ވިދާޅ ވެފަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ،ސް އިްއޒަތްތެރި ރައީ

މީރާއަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ   ، ެގ ނިޔަލަށް މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާެގ އަދަދ 31ޑިސެންބަރ     2020ކ ޑަކ ރާއިރ   

އަދަދަކީ   ފައިސާެގ  ހ ރި  އިއް   21ނ ލިބި  ރ ފިޔާ  ރައީސް.  ބިލިއަން  ފައިސާެގ    21.7ޒަތްތެރި  މި  ރ ފިޔާ.  ބިލިއަން 

ޓ ތަކ ން ދިވެހި ދައ ލަތަށް ސޯބިލިއަން ރ ފިޔާ އެއީ ބިމ  ކ ލި ނ ވަތަ ޓޫރިސްޓ  ރި   17ާގތްަގނޑަކަށް    78ތެރެއިން %

ކޮށްލަނީ އެ ފަިއސާ ކ ޑަ   ،ކަމަކީ  ކ ރާ  އަނެއްކާވެސް އަޅ ަގނޑ މެން މި  .ނ ދައްކާ ހ ރި ފައިސާ  .ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ

ވ ނީކީ ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މާމޮޅ   އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކޮިވޑ ެގ ތެރޭަގއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިޤ ތިޞާދ  މެނޭޖ ކ ރެ

ކައްޕިތާނ  ކައިރީ އެބަ ބ ނަންޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ރަނަގޅަށް ވާހަކަ    !ނ ލަްއވާއިއޮޅ ވަ  ؛ކައްޕިތާނަކ  ހ ރެެގން 

 ނ ފެތި ހ ރީ ފަރ ަގއި ހ ރީމަ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އޮޑި ނ ފެތި ހ ރީ ފަރ މަތީަގއި ޮއޑި ހ ރީމަކަން ޮއޑިވާހަކަ.  ޙަޤީޤަތަށް  

ކައްޕިތާނ  އަރިހ ަގއި ބ ނަންޖެހޭ ތަނ ަގއި ތިއްބެވި ބަެއއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ކައްޕިތާނ  ކައިރީަގއި ނ ވަތަ    މި

 ތަށް ޓަކައި ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  ދަންނަަވން. ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ. ދެއްވި ފ ރ ޞަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  . ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މަރަދޫޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް
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ކަންކަން ރަްއޔިތ ންނަށް   އިލާފ  ވާހަކަ ދައްކަޚިއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިދިކޮޅ  ޕާޓީެއްއެގ ދައ ރަކީ ޙަޤީޤަތާ  ޝ ކ ރިއްޔާ 

އެ މީހ ން ދައްކާ    ،ިވއްޔާ ޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސް އިދިކޮޅ  ޕާޓީއެްއެގ ދައ ރ  މ ޅިން ެގއްލިވަނީކަމަށް އޮޅ ވާލ ެމއް ނޫން. އެހެން

އަޑަށް ބާރ ލަްއވާފަިއ  ވަރަށް  ދެންމެ   ؛ހިނަގއިދާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްެގން  ވާހަކައަށް ރައްޔިތ ންެގ އިތ ބާރ  ެގއްލި

 ތެދ ފ ޅެކޭ އިނޭގތޯ. ހަމަ ކައްޕިތާނ  މޮޅޭ. މި ރާއްޖެައކީ  މޮޅ  ކައްޕިތާނ ެގ ވާހަކަ ދައްކަވައިފި. އެއީ   ކި ބޭފ ޅ ންދެއް

އޮތް.    ވަރަށް ކ ޑަ މިންވަރަކަށް މަސްވެރިކަން ވެސް އެބަ  . ރިޒަމ ެގ މައްޗަށް އިޤ ތިޞާދ  ބަރޯސާވެފައި އޮތް ޤައ މެއްޓޫ

މެން ދައްކާ އެންމެ ބާރަށް މ ޅި ދ ނިޔެއަށް އައި ދެ އަހަރ ެގ ޕެންޑަމިކ ެގ ތެރޭަގއި މިސާލަކަށް އަޅ ަގނޑ  ؛ރާއްޖެ  މި

ވަނަ   2019އިޤ ތިޞާދ  ވަނީ ފ ނޑިފަ. ޕެންޑަމިކ ެގ ކ ރީަގއި    ެގތައިލެންޑ   ،ިއޤ ތިޞާދ   އިކ ރިއަރަމ ން އަ އޭޝިޔާ  

މި އަހަރ  އަދި ނާދޭ މިދިޔަ    ،ވަނަ އަހަރ   2021ވ ރެ ިގނަ މީހ ން ޓޫރިސްޓ ން އައި ޤައ މަށް    މިލިއަނަށް  60އަހަރ   

މިލިއަނާ ާގތަށް އަހަރަކ  ޓޫރިސްޓ ން ައއި ޤައ މެއް.    70ވ ރެ ެވސް މަދ  މީހ ން. ސިންަގޕޫރަކީ    ށްމިލިއަނަ  2އަހަރ   

ރާއްޖެ  ؛މިލިއަނެްއހާ މީހ ން އައި ކަމަށް ވަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   3މިދިޔަ އަހަރ     ،ވަނަ އަހަރ    2021  އެ ޤައ މަށް

ެވކްސިނެްއ    ،ިއންޖެކްޝަނެއް  ،ފަދަ ކ ޑަ ޤައ މެއް ެއއްެވސް ބޭހެއްވަރަށް ވިސްނ ންތެރިކަމާ ެއކ  މަސައްކަތްކ ރ މ ން މި

މައްޗަށް ވެކްސިން މިއަދ  ޖެހިފައި މި އޮތީ.    ވ ރެ  އަށް  80%   ،ށްއެތައް ޕަސަންޓަ  ންެގއ ފައްދާ ޤައ މެްއެގ ރައްޔިތ  ނ 

ނ ވޭ. އެީއ    ސިލެއްެއއްެވސް ޤައ މަކަށް މި ލަނޑ ދަނޑި އަދި ހާއަންނަ  ވަނަ ދ ނިޔޭެގ ކ ރިއަރަމ ން   3 ؛ދ ނިޔޭެގ

ޙިކ މަތްތެރިކަމ ެގ ސަބަބ ން ީވ ކަމެއް. ައޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަން މިހާރ    އި ދައ ލަތް ހިންަގން ތިބި މީހ ންެގ ރޭވ ންތެރިކަމާ

ރައްޔިތ ންެގ ހ ވަފެނެްއ   ެގރިޒަމް ފ ޅާކ ރ މަކީ އަްއޑޫ ައތޮޅ އަްއޑޫ އަތޮޅ ެގ ޓޫ ؟ ހ ށަހެޅިފައި އޮތް ބިލަށް. ކީްއވެެގންތޯ

ފަހަރ  މަޖިލީހަށް ަގރާރ  ހ ށަހަޅަިއެގން ައއްޑޫ    3އްސ ރެ. ވިލިނިގލި ހެދ މަށް ސަރ ކާރ ން އިންކާރ ކޮށްފައި ޮއްއވާ  ޒަމާނ 

އޭރ  އަްއޑޫ އަތޮޅ  މެންބަރަކަށް  ،ކ ރީ އަޅ ަގނޑ  ރިޒަމް ެގނެވޭ ޮގތް މި މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރ މަށް މަސައްކަތްއަތޮޅަށް ޓޫ

މ ޅި ރާއްޖޭަގިއ   ؛ރަށް ާގތް ގ ޅ މެއް އޮތް ތަނެއް ވިލިނިގއްޔަކީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްހ ރެެގން. އަޅ ަގނޑ ެގ ހިތާ ވަ 

ބަދަލ ެގ ސަބަބ ން   އިާގނޫނަށް ެގނަ  ،މީޓަރަށް ހެދިއިރ ޑޮލަރަށް އަކަ  8މިނެޓ ން ދެވޭ ތަންތަނަށް ވެސް    5އެއަރޕޯޓާއި  

ެވސް  ތް ތަނަކަށް އެއްޮގތަކަށްމިހާ ދ ރ ން ދާން އޮ ؛. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްވިލިނިގލި އަދި ހެރެތެރެ ފ ނޑިެގންދިޔައީ

އެޮގތަށް ހަދަިއެގން އެކަމެއް ނ ކ ރެވޭނެކަން އެނޭގ ޅަފަތ ަގއި ޓޫރިޒަމް އޮްއވާ. ެއއީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އޭރ  ދިރާސާކޮށް 

ހ ރި ؛ކަމެއް. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް  ނ ލާ ކ ރެވ ނ އިވިސްނަ ޓޫރިޒަމް   ،އެހެންކަމ ންފެލޭނީ.  ވަރަކަށް ެގރިން ކިރ ކިރ  

ޖެހޭނެ ކ ޑަ ކ ރަންޖެހޭ ހާލަތްތަކ ަގއި.  ކ އްޔަށް ދީފައި ހ ރި ރަށްރަށ ން ކ ލި ކ ޑަކ ރަންޖެހޭ ސަރަޙައްދ ތަކ ެގ ކ ލި ކ ޑަކ ރަން

ޕެންޑަމިކ  އޮތީ  މި  އަހަރ   ެގދ ނިޔެ  އ ޅެނިކޮށް  ންދެ  ތެރޭަގއި.    ،އަރައިނ ަގނެިވެގން  ވިލާަގނޑެއްެގ  ހަނގ ރާމައެްއެގ 

ރ ވާން ފަށައިފި. އިންފްލޭޝަން އިންތިހާއަށް އަށް މައްޗަށް ދާން ފަށައިފި. ދ ނިޔޭެގ މ ދާ ގީ ދ ނިޔޭެގ ިގނަ ޤައ މ ތައް ފަ

ކަށް  ޔައެޅިއްޖެ. ތެލ ެގ ބާޒާރާއި އެނަރޖީެގ ައގ  އެތައް ގ ނަހ ރަސް ެއއް ތަނ ން އަނެއް ތަނަށް    ،ށްޑިސްޓްރިބިއ ޓ ކ ރ މަ
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އަޅ ަގނޑ މެން   ،ންރަށްރަށަށް ދަތ ރ ކ ރ ން މަދ ވާން ފަށައިފި. އެހެންކަމ   ،ސްޓ ން އެ މީހ ންެގ ތަންތަނ ންޓޫރިބޮޑ ެވއްޖެ.  

އަތްފޯރާ މީހ ން  ވެސް  އިންޑަސްޓްރީއަކީ  ޓޫރިޒަމް  ރާއްޖޭެގ  އެކ   ވިސްނ ންތެރިކަމާ  ޓޫރިޒަްމ  ވަރަށް  އޮތް  ފަށ ަގއި 

އ ޅޭ ލަނޑ ދަނޑިއެްއ ހާސިލެއްނ ކ ރެވޭނެ. ވޯލްޑް    ން ހާސިލ ކ ރަން މިހަދައިެގންނޫނީ އަޅ ަގނޑ މެ  އަށްއިންޑަސްޓްރީ 

މި ެވސް  ވާހަކަ  އޮތް  ރިޕޯޓ ަގިއ  ތެދެއް  ތަނާ  ބޭންކ ެގ  ޤައ މ ތައް   2ވޭތ ވެދިޔަ    !ހިއްސާކ ރި.  ދ ނިޔޭަގިއ  ައހަރ  

އޮތީ ނ ޮގސް  މ ޅިން  ފ ނޑިެގން  ރާއްޖެ  ޮގތަށް  ހަރ ދަނާ  ،ފ ނޑިެގންދިޔަ  ވަރަށް  ސިޔާސަތ ތަކެްއ  ސަރ ކާރ ން   

 15ވަނަ އަހަރ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް    2020  އާދެ!  .ބޮޑ   ޚަރަދ އެއްޗަކަށްވ ރެ    ތަންފީޛ ކ ރީތީ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބޭ

އެތައް ބިލިއަން ރ ފިޔާއެްއެގ ބަޖެޓ  ހިންަގންޖެހ ނ . ރައްޔިތ ންެގ   30ރ ފިޔާ ލިބ ނ އިރ ަގއި  ވ ރެ މަދ ން    ބިލިއަނަށް

ފަ  ،ސަލާމަތްކ ރ މަށްބަނޑ ފ ރާ   ކަންކަން  ފޯރ ކޮށްދިނ މަށްރ ވާ ޞިއްޙީ  ޚިދ މަތްތައް  އަސާސީ   ، ކޮށްދިނ މަށް، 

ތެޔޮއް ައވަ  ެގއަޅ ަގނޑ މެން އ ޅެނީ  ޤައ މ ތަކ ަގއި  ބައެއް  މަދަރ ސާެގ   ޓެރި  ނެތިެގން.  ޮގތް  އެތެރެކ ރެވޭނެ  ވެސް 

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެފޮތް ަގއި ގ  ައއްޑޫ އަތޮޅ ެގ ރަްއޔިތ ންެގ ހައް  ،ހެންކަމ ންފަންސޫރ  ަގންނާނެ ލާރި ނެތިެގން 

ވިލިނިގްއޔާިއ  އި،  އޮންނަ ތަން ދޫކޮށްލަ  30ެއއީ ސަރ ކާރ ެގ ހިއްސާ %  ،ވެސް މި ާގނޫނަށް މި ެގނެޭވ އިޞްލާޙ 

ތަންތަނާ  ،ހެރެތެރެ ހ ރި  ދެން  އާބާދ ކ ރަ  އި،އަދި  އަތޮޅ ަގއި  އައްޑޫ  އަލަށް  މި  ،ންއަދި  ހިއްކޭ   ،ޖެހޭ  ބިނާކ ރަން 

ކަމެއް.    މަގ ފަހިވާ ޮގތަށް މި ާގނޫނަށް ބަދަލ ެގނައ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ތާއީދ ކ ރާ  ށްޓ  ބިނާކ ރ މަ ސޯރަށ ަގއި ރި ފަޅ 

ކޮޅަށް ޖެހ މ ަގއި ވަރަށް މ ހިންމ  ދައ ރެްއ   އި ރައްޔިތ ންނަކީ ޒަމާނ އްސ ރެ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ ނަަގ  ެގއަްއޑޫ އަތޮޅ  

ާވއިރ ަގިއ  ކަމަށްަވޒީފާ ނެތިފައި ޒ ވާނ ން. އެހެންހަރައިެގން  ން  ތ   ށްދ  ތިބީ ބިންަގނޑައަދާކ ރި ބަެއއް. އެ މީހ ން މިއަ

ޤައ މ ެގ ސަލާމަތަށް ޓަކައި ވެސް މި   އި،ރައްކާތެރިކަމާ   އިރައްޔިތ ންެގ ސަލާމަތާ   އި،ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިޖ ތިމާޢީ ހަމަޖެހ މާ

ކަމެއް    މް ފ ޅާކ ރެވޭނެ ޮގތެއް ހޯދ މަކީ މ ހިންމ އަްއޑޫ އަތޮޅ  ފަދަ ތަންތަނ ަގއި ޓޫރިޒަ  ،ާގނޫނަށް ބަދަލ ެގނެސްެގން

ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް  ؛ދެންނެވިމި  ކަމ ަގއި ދެކެން. އަޅ ަގނޑ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް ފަށްފަށ ން ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން

 ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ޝ ކ ރިއްޔާ  ޓަކައި 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ ފަރެސްމާތޮޑާއަރ ވަނީ  އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ   އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .ޝ ކ ރިއްޔާ  

 .  މެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ފަރެސްމާތޮޑާށް. ލަޠީފަ މ ޙައްމަދ  ޙ ސައިން

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ  ލަޠީފް



2220 އެްޕރީލް  91          ޖަލްސާ                             ވަނަ   33ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

17 

 

ބިލ ަގއި ކަންބޮޑ ވާ ބަެއއް ކަންތައްތައް ވެސް  ހ ށަހެޅިފައިވާ  ތ ން  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޓޫރިޒަމާ ގ ޅޭ ޮގ

ރަީއސް  އެބަ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާައކީ ؛ހ ރި.  މި  ވެރި  މި  ،ޓޫރިޒަމ ެގ  ނެތަސްޔަ ރާއްޖޭަގއި  މި  ،ކ   ރާއްޖޭަގިއ    އަދި 

ނެތަސް މިނިސްޓަރަކ   ދާއިރާ   ،ޓޫރިޒަމް  މި  ވަނީ  ބޭބޭފ ޅ ން  ވަރ ަގދަ  އިންެވސްޓ ކ ރެއްިވ  އޭރ ަގިއ  ދާއިރާަގިއ  މި 

ބ ރަ މަސައްކަތް އޭރ  ކޮށްދެްއވާފައި ވަނީ ވަރަށް ފ ރިހަމައަށް. އެހެންވ މ ެގ   ދެްއވާފަ. އަދިއިރިއަރާނެ ޮގތްތައް ހޯދަކ 

ޢީ ބީޠަރާއްޖޭެގ ޓޫރިޒަމަކީ ެއއީ ޭއެގ    މި  ،ދ ނިޔެ ބަންދ ވީ ކަމ ަގއި ވީނަމަވެސް  ؛އަދި މިތަނަށް ކޮިވޑެއް  ،ސަބަބ ން

ރާއްޖޭަގިއ    މި  ،ނޫން  ވެފައި މި އޮތީ. އެހެންވީމާ، މާމޮޅ  ކައްޕިތާނެއް ހ ރެެގނެއް  ޮގތ ން ހިނަގހިނާގ އޮންނަ ތަނަކަށް

މަސް،  2ބޮޑެތި މަހ ޖަނ ން  ތަނ ަގއި  މި ާވއިރ މ ޅި ދ ނިޔެ ބަންދ ވެފައި ؛ނޫނީ އެ ދ ވަސްކޮޅ  ،ޓޫރިސްޓ ން އަިއއްސަ 

ރި  3 ވަންދެން  އެއީ  ސޯމަސް  ދެމިތިބީކީ.  މޮޅ ކަމަޓ ތަކ ަގއި  ސަރ ކާރ ެގ  ސަރ ކާރ ެގ މި  މި  ނޫން.  ކ ންނެއް 

މި ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ނޫން  މޮޅ ކަމަކ ނެއް  ވެސް  ޮގތ ަގއި    ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ރަނަގޅ   ކޮވިޑ   ރާއްޖޭެގ 

ނަމަ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި   އޮތ މަކީ އެއީ ސަރ ކާރަށް ލިބޭ ކ ރެޑިޓެއްނޫނީ މެނޭޖ ކ ރެވިފައި މި އޮތް  ،ނިމިެގންދިޔައީ

ގ ޅޭ ޮގތ ން ބޭރ  ޤައ މ ތަކ ން މިހާރ  އެ ފާޅ ކ ރަމ ންދާ ކަންބޮޑ ވ ންތަކެއް ފާޅެއް ނ ކ ރާނެ. ކޮވިޑަކީ ެއއީ   އާރާއްޖެ

އެ    ،ބޭރ ެގ ފަރާތްތަކ ން އެ ދެކެނީބަހަނާއެއް ކަމަށް ދައްކައިެގން ރައްޔިތ ންނަށް އަނިޔާކ ރަން ޮއތް ސަރ ކާރެއް ކަމަށް  

ސަރ ކާރ  އެ އޮތީ ފެއިލްވެފައޭ.  ޞާލިޙްެގ  މ ޙައްމަދ   ސާފ ކޮށް ރައީސް އިބްރާހީމް    ފެއިލްވެއްޖޭ. ވަރަށް  ބ ނަނީ ސަރ ކާރ 

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އެނޫން ބަހެއް   އެ ތަރ ޖަމާކ ރި ނަމަވެސް  ނެއްނޫނީ ދިވެހި ބަހަކ ން  ،ބަހަކ ން  ޙައެއަށްވ ރެ ޞަރީ

މެނޭޖ ކ ރަމ ން އައި ވާހަކަ ދައްކަމ ންދާއިރ     ރާއްޖޭެގ ބަޖެޓ ަގއި ފައިސާ ކޮވިޑ   ؛ކަށް ނާންނާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްޔައެ

ހިލޭ   އަހަރ  ހޯއްދެވި  5ރަީއސް ޔާމިނ ެގ    ،ދެގ ރައީސް ވިދާޅ ވީ.ފ ޅާ މިއަދ  އފޮރިން މިނިސްޓަރަކަށް ހ ންނެވި ބޭ

 ކީްއކ ރަންތޯ ބަޖެޓ ން ފައިސާ  ؛ވާނީ މިހާރ  ހޯދާފައޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ިގނަ ފަިއސާ ތިމަންނާ  ވ ރެ މާ  އެހީއަށް

ހޯދައިެގން މިކަން މެނޭޖ ކ ރެވޭނެ   ތަނަށް ެގންނަވަިއެގން އެ ފައިސާ  މިއެ ފައިސާ އެ ބޭފ ޅާ   ؟ޚަރަދ ކ ރަންޖެހެނީކީ

ކޮބައިތޯ އެ ހޯއްދެިވ ފައިސާ ދިވެހި   ،ޖެހޭ. އެ ބޭފ ޅާއާ ސ ވާލ ކ ރަން އެބަޖެހޭ މި މަޖިލީހ ން  ޮގތެއް ހައްދަވަން އެބަ

ސަރ ކާރ  ައއ މ ެގ ކ ރިން    ،ތަނ ަގިއ ދެްއކިން  ވެސް މި  އިނޑ  ީމެގ ކ ރިން ދ ވަހެއްގަ ސަރ ކާރ  ވިްއކާލަިއެގން. އަޅ ަގ

ޮގސް ތިއްބެވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ޮގަވއިެގން  އިތިއްބެިވ، އޭރ ަގ އިތަނ ގަ  ސްރީލަންކާެގ އެކިއެކި އެމްބަސީތަކަށް މި

 . ސަރ ކާރ ެގ މ ދާ..

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މެންބަރ ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެްއ.  އިްއޒަތްތެރި  ދެކ ނ  ދާއިރާެގހެންވޭރ  
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން ޝަހީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

ފައިސާތަކާ   ހިލޭ ހޯދި  .ފަރެސްާމތޮޑާ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ސ ވާލ ކ ރަްއވަމ ން ެގންދަވާތީ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ދީ ސަރ ކާރ ން ދިން ހ ރިހާ  ޢޫ އެއީ ސަލްމާން މިސްކިތް އަޅަން ސަ  .ޖެހ ނީ ސަލްމާން މިސްކިތް  މި   ދަންއެްއޗެހި ހަ

އް އަޅާފައި އެހެރީ. ައޅ ަގނޑ މެންެގ މި ސަރ ކާރ ން  ކ ރީ ސަރ ކާރ ެގ ކައްޕިތާނ  ކެއީ. ކައިެގން ބޮޑ  ބިލްޑިންގެ   ،ލާރި

  . ސަލްމާން މިސްކިތަށް ނިންމާފަ  ޅައި އަ  އްކޮށްއެ   ސަލްމާން މިސްކިތް ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ންނާހިލޭ ހޯދި ފައިސާއިން އެހެރީ

، ދައ ލަތ ެގ މާލިްއޔާއަށް ވަދެފައި ނެތް. ހ ރިހާ  ގެ ދިން ހ ރިހާ ލާރި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބަޖެޓަށް ވަދެފައި ނެތް. ސަރ ކާރ 

 ތިބީ.  ލާރި ކައިެގން އެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ، ދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ފަރެސްމާތޮޑާ ދާިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވެސް އެނިގވަޑަިއަގންނަވާނެއާ

ވެސްއެ   ފެންނަމ ންދާނީ  ލޮލަށް  ހަމަ  ދެން  ހެންވޭރ ަގއި.  ހ ރީ  ވެސް  ހިތަ  .ތަން  މަންޒަރ ތަްއ   ށްއެހެންވީމާ،  އެ 

 ޒަތްތެރި މެންބަރ . ވަންނަމ ންދާނެ. ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ އިއް 

 

 ފ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: ޠީފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ  ލަ

ވަނީ.   ހެން މިހާރ  އެއިއަޅ ަގނޑަށް ހީަވނީ ކ ޑަކޮށް ސޫރަ ބަދަލ ވާން ފަށާފަ  މިނިސްޓަރ   އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ފޮރިން

ރައީސް ިމ އިރ   އެހެންވީ ؛އިްއޒަތްތެރި  ަގބޫލ ކ ރަނީ  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް  ބ ނެދެވެންވާނެ  ވެސް  ތަނެްއ  ވެންޓިލޭޓަރ ވީ 

ރައީސް އިއްޒަތްތެރި  ވެސް.  އަތްފައި  ދިވެހި ؛މަޖިލީހ ން  ބޮޑ   ރަްއޔިތ ން  ތަޅ އަޅ ވާލ މަށްފަހ ަގއި  ޭގެގ  ބަނދެލާފައި 

ކަންކަމާ   އަރާނެ ދ ވަހެއް އަންނާނެ. އެން ހޭއެ ކަންކަމ  ؛ތިބީ. އަދި އިއްޒަތްތެރި ރައީސް   ކޮށް ނިންމާފައި އެ  ވަްއކަމެއް

ޮގތ ަގިއ    މި ؛ކ ރިމަތިލާނެ ދ ވަސް އަންނާނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ތަނަށް އަޅ ަގނޑ  މިއަދ  ކ ްއލި މައްސަލައެްއެގ 

 ރިޕޯޓަކާ ކ ރ މަށްފަހ ަގއި ނެރ ނ   މޮނިޓަރ  އިރައިޓްސް ޮވޗ ން މި ރާއްޖޭެގ ކަންކަން ބަލަ   ހިއ ަމން  ،މައްސަލަެއއް ހ ށަހެޅީ

ކ ރ މަށް އިލްތިމާސްކ ރަން ކ ރ މަށް. އަދި ިމ ސަރ ކާރަށް އެކަންކަން އިޞްލާޙ ގ ޅިެގން ހ ރި ބޮޑެތި ކަންބޮޑ ވ ންތައް ހިއްސާ

މި ރައީސް،  ކަންތައްތަކަކީ ތަ   އިްއޒަތްތެރި  ފާހަަގކޮށްފަިއވާ  އަޅ ަގނޑ   މައްސަލަިއަގއި  ެއ  ހ ށަހެޅީ.  މައްސަލަ  ނަށް 

  ތަކެްއެގ ވާހަކަ. ޚިޔާލ ގ އްހަރައްޔިތ ންނަށް ލިބިދީފައިވާ ވަރަށް މ ހިންމ     ން ދިވެހިސް، ޤާނޫނ ައސާސީއިްއޒަތްތެރި ރައީ

ރައީސް އިްއޒަތްތެރި  ވާހަކަ.  މިނިަވންކަމ ެގ  ެއްއވެއ ޅ މ ެގ  ވާހަކަ.  މިނިވަންކަމ ެގ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ؛ފާޅ ކ ރ މ ެގ  މިއީ 

 ަގއި މަނިކ ފާނ ެގ.. އެމް.ޑީ.ޕީެގ އަދި ޚާއްޞަ ޮގތެއް ،ސަރ ކާރ ގެ 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެްއ. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން ޝަހީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

ރައީސް މި  ހިއ ަމން ؛އިްއޒަތްތެރި  ވާހަކަ  ރިޕޯޓެއްެގ  ވޮޗްޑޮްގެގ  އޮތީ  ރައިޓްސް  ޭއަގއި  ވާހަކަދަްއކާއިރ   ، ތަނ ަގއި 

ެއއްޖިންސ ން ކަިއވެނިއިއެއްޖިންސ ން ގ ޅ ން ހިންގ މާ  ރ މާއި، އިސްލާމްދީނާ ޚިލާފ  ވާހަކަތައް ދެްއކ މަކީ ހ އްދަ  ކ  ، 

 .. .ކަމަކަށް ހެދ މާއި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މިޝ ކ ރިއް ައޅ ަގނޑ   ޝ ކ ރިއްޔާ.  މެންބަރ .  އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  މެންބަރ .  އިްއޒަތްތެރި  ސައިން  ޔާ   އިނީ 

 ޮގތް ބަލަން. މާވަށ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .   ލެންގ އޭޖ ެގ މާހިރ  އެ ބަސްތައް ކިޔަމ ން ެގންދިޔަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ފްޠީފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ  ލަ

ރައީސް އިްއޒަތްތެރި  އިނޭގތޯ.  މެންބަރ   ދާއިރާެގ  މި ؛ފަރެސްމާތޮޑާ  ފާހަަގކޮށްލަން  އެމް.ޑީ.ޕީެގ   ،އ ޅެނީ  އަޅ ަގނޑ  

ދެްއ، ަވރަށް ފަރިތަކޮށް ބ ނަމ ން އަންނަ ވާހަކައެއް ޑިމޮކްރެސީެގ ާވހަކަ. ޑިމޮކްރެސީެގ ބެސްޓ   އ ވަރަށް މ ހިންމ  ވަ

ިމއަދ ެގ    އަސާސީ  ،ޕްރެކްޓިސް އެހެންނަމަވެސް،  ފޯރ ކޮށްދޭނަމޭ.  ރައްޔިތ ންނަށް  ތިމަންނާމެން  ކަންކަން 

ރިޕޯޓަށްފަހ ގައި.  ބިލ ކަން އެނިގެގން ާގކަންކަމަށް ނާ  އެ  ،ކަންކަމަށް ނ ފަރިތަކަން  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އެ މި  ދިޔައީ 

އޮތީ.    ތަނަށް ރިޕޯޓ  ނެރެފައި އެ  ދެއް ކަމ ަގއި މިއ ފެއިލްވެފައި އޮތް ވަ   ،ދ  ެއއީއ ކ ރަން ބ ނި ވަޖޭ.އެސް.ސީ އިޞްލާޙ  

މަނިކ ފާނ  އެބަ   ؛ފާޅ ކ ރ މ ެގ މިނިވަންކަމ ގައި ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ފެއިލްވެފަިއވާ ކަމަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޚިޔާލ 

ށް. އެހެންވީމާ،  ކަރައީސަ ،  ަގއިމަނިކ ފާނ ެގ ދައ ރ ަގއި މަނިކ ފާނ  ތި ހ ންނެވީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ވެރިކަމ    ،އިްއވައިދޭންޖެހޭ އެބަ

ކަށް އިންނަވަިއެގން މަނިކ ފާނ ެގ ޕާޓީ މިއަދ  ވެރިކަން ކ ރަްއވަމ ންދާއިރ ަގއި އެ ވެރިމީހާ މަނިކ ފާނ ެގ ޕާޓީެގ ރައީސަ 

ދ   ނޭގނެ މަަގށް ެގނައ ަމށް ޓަކައި މަނިކ ފާނ  މިއަހިނަގން އެ  ،ވާނަމަ  ޑިމޮކްރެސީެގ މަގ ަގއި ހިނަގން ނޭނޭގ ކަމ ަގއި

އެމް.ޑީ.ޕީއަކަށް    ،ފަދައިން  މަނިކ ފާނ  ތިޔަ ވިދާޅ ވާ   2023  ،ވާނަމަ  އަޅ ްއވަން. އެ ފިޔަވަޅ  ނާޅައިފި ކަމ ަގއިޖެހޭ ފިޔަވަޅ 



2220 އެްޕރީލް  91          ޖަލްސާ                             ވަނަ   33ގެ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

20 

 

ހަމަ ސަފެއްަގއި ނާންނާނެ. ރައީސް އޮފީހ ން އެ ޖަހާ ސިޔާސީ ހިސާބެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ރައްޔިތ ން ތެދ ވެ ެއ  

 ވަނަ އަހަރ ...   2023ރައްޔިތ ންނާ ެއއްކޮޅަށް   އި ހިސާބ  ރަނަގޅ  ޮގތ ަގއި ޖަހަލާނެ. ރަްއޔިތ ން ތެދ ވެ އިއޮޅ ވަ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެްއ.  ،ހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން ޝަހީމް 

ޑިމޮކްރެސީ    ،ހައްދަވަމ ން ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ެގންދަވާތީބޮޑަށް ިއތ ރ ފ ޅ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

މި ބޭފ ޅ ންެގ    ، އަހަރ ން މަތީެގ ސިޔާސީ ހ ރިހާ ލީޑަރ ން ޖަލ ގައި  18  ެގދިވެހިރާއްޖޭ  ،ހިންަގން ނޭނޭގ ވާހަކަ ދައްކާިއރ 

ނ ލަވެރިކަން  ޕާޓީން ޖަލަށް  ބޭފ ޅަކ   އެްއވެސް  ނ ލަ  އި،ކ ރިއިރ ަގއި.  ޖަލަށް  ބޭފ ޅަކ   ކ ރާތީތޯ ވެރިކަން  އިސިޔާސީ 

ިވދާޅ ވަނީ ވާހަކަ  ދޮާގއި؟ ޑިމޮކްރެސީ ނޭނޭގ  ިއއްޒަތްތެރި    ރަްއޔިތ ންނަށް  ހ އްޓާލަންެވއްޖެ  މިތާަގއި  ހެދ ން  މަކަރާ 

 ، މި ބޭފ ޅ ން. ރައީސް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ފ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: ޠީފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ  ލަ

ސަރ ކަރ  ހަމަމަަގށް ެގންނަންޖެހެއޭ   މި  ،ލާނީއިއާދެ! ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ  ނިންމާލަމ ން ވެސް ދަންނަވަ

ވެެގން ނޫނީ  ބޮޑ ތަނ ން މި މަޖިލިސް އިޞްލާޙ    ވަރަށް ؛މަަގށް ެގނައ މަށް ޓަކަިއ މި މަޖިލީހ ެގއެބަ. ސަރ ކާރ  ހަމަ

  ،ނިންމާލަމ ން ވެސް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން ބޭނ ންވަނީ  .އެކަން ކ ރެވޭކަށް ނެތް. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

އަޅ ވާށޭސަރ  ހަމަމަަގށް  ފެއިލްވެފައޭ  ! ކާރ   ވަނީ  މ ޙައްމަދ    2023  !ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  އިބްރާހީމް  ރައީސް  ަގއި 

 ެގ ސިޔާސީ ހަޔާތް ނިމޭނެ. ޝ ކ ރިއްޔާ ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް. ލިޙްޞާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ނިޔާޒް.  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ހ ޅ މާލޭ ދާއިރާެގ އިްއޒަ   ޝ ކ ރިއްޔާ
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 ހ ޅ މާލޭ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަލީ ނިޔާޒް ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

ެގ ދަށ ން މި އ ފެދ ނ  (ރިޒަމާ ބެހޭ ާގނޫނ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޓޫ) 99/2 ؛ރިޒަމް ާގނޫނ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޓޫ

ްއޒަތްތެރި ރައީސް، ރިސޯޓ ތަކ ެގ ކ ލި ކ ޑަކ ރ މެއް ނޫން. ާގނޫނަށް މި ެގނެވ ނ  އިޞްލާޙ ެގ ހަމައެކަނި ބޭނ މަކީ އި

އަދި   ،ކ ރ މެއް ނޫން. ވަރަށް ތަފ ސީލ ކޮށް މި ބިލ  ހ ށަހެޅ ްއވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ނ ވަތަ ބިމ ން ނަާގ ކ ލި ކ ޑަ 

  ، ލިްއޔަތެއް ެއއީއޫެގ މަސްއޮތް. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ ެމން  ހ ރި ކަރ ދާހ ަގއި އެ ވާހަކަ އެބަ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބިފައި

ކ ރ މަށް އެ ބޭފ ޅ ންނަކީ އަޅ ަގނޑ މެން ޖަވާބ ދާރީ  ،އެކަން ރައްޔިތ ންނަށް ސާފ ކޮށްދިނ މަކީ. އަޅ ަގނޑ  ވެސް ަގބޫލ ކ ރަން

 މި ؛ކަމެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް  ޙަޤީޤަތަށް ވާހަކަދެއްކ މަކީ ެވސް މ ހިންމ   ،މި މަޖިލީހ ެގ އޮތް ޕާޓީ. އެހެންނަމަވެސް

ބިލަށް ބަދަލ ެގނައ މ ެގ.   އޮތް މި  ހަތަރ  ކަމެއް އެބަަމއިަގނޑ  ތިން  ،ެގނައ މ ަގއި އޮތް ޚ ލާސާއަށް ބަލާއިރ ަގއިބަދަލ 

ރަށްތައް  ،އެޮގތ ން ދޫކޮށްފަިއވާ  ކ ްއޔަށް  އ ސޫލ ން  ވެންޗަރ  ހިއްސާ    ،ޖޮއިންޓް  ކ ންފ ނިތަކ ެގ  ހިފާފައިވާ  ކ ށްޔަށް 

ކަނޑައެޅ މ ެގ ާގނޫނ ަގއި  އެ  ައގ   ރިޢާޔަތްކޮށް  ، ބަދަލ ަގއި   ވިްއކާލ މ ެގ  ވެލިއ އަށް  ރަށެްއެގ    ،މާކެޓް  އެ  ދައ ލަތާއި 

ތަްއ ެވސް އެންމެ ރަނަގޅަށް ހިމާޔަތްކ ރެވޭނެ އ ސޫލެއްެގ ތެރޭަގއި ެއ ތަންތަނ ެގ  ގ އްހަކ ށްޔަްއ ހިފާފައިވާ ފަރާތ ެގ  

ވަނަ    5މި ާގނޫނ ެގ   ؛ތެރި ރަީއސްފަދަ ޮގތަކަށް ާގނޫނ ަގއި މަގ ފަހިކޮށްދިނ ން. އިއްޒަތް  އަގ  ކަނޑަެއޅޭނޭ  ެގހިއްސާ

އޮތީ    ވެދައްކަަވއިފި. ސަންްގރިއްލާ އޮޕަރޭޓ ނ   ވަނީ. ސަންްގރިްއލާެގ ވާހަކަ    ެގނެއްސަލ ށް އެ ބަދައަމާއްދާެގ )ކ(  

  ށް ޓަކަެއއް އްލާއަމި ާގނޫނަށް ބަދަލ  މި ެގންނަނީކީ ހަމައެކަނި ސަންްގރި ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   ކަމަށް.  އެހެންވެެގން ނޫން

ނ ކ ރ މަށް. ސަރ ކާރ ން ިވޔަފާރި  ،ދަނީ  ތަނ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެން އެތައް ދ ވަހެްއަގިއ ފާހަަގކ ރަމ ން މި  ވެސް ނޫން. މި

އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދެ   ،ޚިޔާލ  ތަފާތ  ކަމެއް. އެހެންވިޔަސް  ވެސް  އަދި ެއއީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސެންޓަރ ރައިޓް ިވސްނ މާ

ކ ންފ ނިތައް އ ފައް އެބަސަރ ކާރ ަގއި ވެސް  އެއް ސަބަބަކަށް އޮތީ ކޮންމެހެން  ދާފައި  ކޮންމެހެން   ،ހ ރި. މައިަގނޑ  

ރައްޔިތ ންނަށް ދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދ މަތް ފަދަ ތަންތަން ނ ވަތަ ވިޔަފާރި އ ސޫލ ން އެ ކަންކަމަކީ ފީޒިބަލް ކަންކަމަށް 

 ނަތީޖާ ރަނަގޅ ވާނެ ކަމަށް ސަރ ކާރ ތަކ ން ށް މަސަްއކަތްކ ރީމާ ޭއެގކ ންފ ނި އ ފައްދަިއެގން އެ މޮޑެލަ  ،ނ ވި ނަމަވެސް

  ލެވޭ ކަމެއް އިާގބޫލ ކޮށްެގން ކ ންފ ނިތައް އ ފައްދާފައި ހ ރީ. އެ ކ ންފ ނިތަކ ން ފައިދާވޭ. ެއއީ އާންމ  ިވޔަފާރިއަށް ހ ޅ ވަ 

އަޅ ަގނޑ     ެގ ސަރ ކާރ ަގިއ ެވސް އޮތީ އެ ހިއްސާ ފްލޯޓްކޮށްފަ. އެހެންވީމާ،2008އަޅ ަގނޑ މެންެގ    ،ކަމަށް ވާނަމަ

ބަެއއް ކ ންފ ނިތަކ ެގ ހިްއސާ އާންމ ންނަށް ިވއްކ މަށް ނ ވަތަ އިތ ރ  ިވޔަފާރިތަކަށް   ެވސް  ދެކޭޮގތ ަގއި މި ސަރ ކާރ ން

ސަރ  އަޅ ަގނޑ މެން ކާވިްއކަިއެގން  އެއީ  އަދި  ވިސްނ މެއް.  އެދޭ  އަޅ ަގނޑ މެން  އޮތ މަކީ  ޮގތަށް  ވިޔަފާރިނ ކ ރާ  ރ  

ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ެވސް ަގބޫލ ކ ރަން. އަދި މި އަހަރ ެގ ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ަގއި    މެއްންޖެހޭ ކަކޮންމެހެން ވެސް ކ ރާ

ހިއްސާ ިވއްކަިއެގން އާމްދަނީ   ،ވެޓަިއޒްކޮށްެގންކ ންފ ނިތައް ޕްރައި   ،އޮތް ޕްރަިއވެޓަިއޒޭޝަން ހިންގައިެގން   ވެސް އެބަ
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  ، ދެވަނަ ބަދަލެްއެގ ޮގތ ަގއި ީމަގިއ މި އޮތީ ؛އޮތް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް  ފޮތ ަގިއ ވެސް އެބަ  ހޯދ މަށް ވެސް ބަޖެޓ 

ފަދަ ޮގތަކަށް މާކެޓް ވެލިއ އަށް ބިންތައް   ކައ ންސިލ ތައް މެދ ވެރިކޮށް ކައ ންސިލ ތަކަށް އެކަށީެގންވާ ާއމްދަނީއެއް ލިބޭ

ތައް  ގ އް ހަމީހ ން ދިރ އ ޅޭ ރަށްތަކ ން ކ ށްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ މިންތަކ ެގ    ،ށްޔައް ދޫކ ރ މަށް ފ ރ ޞަތ  ފަހިކޮށްދިނ މާއިކ 

ޕްރަިއވެޓް ައއިލެންޑް އިންވެސްޓަރ ންނަށް    ، ކަނޑަެއޅ މާއި  ކަމ ަގއި  ކައ ންސިލ ތައް  ފަރާތަކީ  ބަދަލ ކ ރ މ ަގއި ހ އްދަދޭނޭ

ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ ަގިއ    !ތެދެއް ؛އްލ ކ ރ ން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްހައެރ ންތައް  ަގިއ ހ ރި ފ ށ ާގނޫނ    ،ދިނ މާއި  ކ ށްޔަށް

ތިޞާޞް ކައ ންސިލ ތަކަށް ދީފަ. އެހެންނަމަވެސް، އެހެން ާގނޫނ ތަކ ން  ޚްއޮތް ބިންތަކ ެގ މިލްކ ވެރިކަން ނ ވަތަ އި  އެބަ

ހ ރި އެކަހަލަ    ދ ެވސް ދިޔައީ ބ ނަމ ން. ޓޫރިޒަމް ާގނޫނ ަގއި އެބަ އެ ކަންކަން ހ އްޓ ވާފައި ހ ރި ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ މެން އަބަ

ކައ ންސިލ ތަްއ    ،ކަންކަން ރަނަގޅ ކ ރަންޖެހޭ. މި ާގނޫނ ެގ ތެރެއިން އެއަށް ބަދަލ  އެބަ ެގނެޭވ. ބޭނ މަކަށް މި ވަނީ

ލަ ވިޔަފާރި ނ ވަތަ ވިޔަފާރިން  ކައ ންސިލ ތަކަށް އަމިއް  ،ފ ދ ންތެރިކ ރ ން. ކައ ންސިލ ތަކ ެގ މާލިްއޔަތ  ރަނަގޅ ކ ރ ން

ން. މި ާގނޫނަށް ބަދަލ ެގނެސްެގން އެކަން ކ ރެވޭނެ ޔ ދިލިބޭ ފައިދާއިން ކައ ންސިލ ތަކ ެގ މާލިއްޔަތ  ރަނަގޅ ކ ރެިވެގން

ކ ށްޔަށް  އިންވެސްޓަރ ންނަށް  ައއިލެންޑް  ޕްރައިވެޓް  ަގބޫލ ކ ރަން.  އަޅ ަގނޑ   ާގނޫ  ކަމަށް  ހ ރި   ަގއިނ ދިނ މ ަގއި 

  ގ ިއވިންޑަ ފީއާއި    ޝަންހައ ސް އަދި ހޮޓެލް ރަޖިސްޓްރޭމިހާރ  ނަަގމ ން އަންނަ ެގސްޓް،  އްލ ކ ރ މާއި ހައެރ ންތައް  ފ ށ 

 ؛ޮއވޭ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް   ރީ ފީ އ ވާލ މަށް މި ާގނޫނ ަގއި މި ެގނައި ބަދަލ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި އެބަ ސެންޓަރ ެގ ރަޖިސްޓަ

ވިޔަފާރިކ ރ މަށް ހ ރި  މިހާރ   އަސާސީ  ޕްތަޓޭ  ޑްރެ  އެންމެ  ޓަކައި  ވިޔަފާރިކ ރ ަމށް  ކަމެއް.  މ ހިންމ   ނައްތާލ މަކީ  އް 

އޮވޭ ހިންާގ ަގާވއިދެްއ    ރީކ ރާއިރ ަގިއ އެބަރީކ ރ ން. ކ ންފ ންޏެއް ރަޖިސްޓަކަމަކަށް މި އޮންނަނީ ކ ންފ ންޏެއް ރަޖިސްޓަ

މަ މަގ ސައަދި  އެ  ެގސްޓްގ ސަދ ތަކެްއ.  ެއއީ  ތެރޭަގއި  ވިޔަސް  އްހައ ސެދ ތަކ ެގ  ކަމަށް  ޑަިއވިން  ،ހިންގ ން    ގއެއީ 

ވިޔަސް ކަމަށް  ހިންގ ން  ކަމެއް  ،ވެސް  ސެންޓަރެއް  ކ ރާ  ދަށ ން  އޭެގ  ވިޔަފާރި  އެހެނިހެން  ކ ންފ ނި   އެއީ  ކަމަށް 

އަނެއްކާވެސް އެހެން މިނިސްޓްރީއަކަށް ޮގސްެގން   ދެން އިތ ރަށް  ،ތެރޭަގއި އޮތް ކަމަށް ވާނަމަ  ތަކ ެގދ ގ ސައ ފެދ މ ެގ މަ

  އަދި އެބައި ލ ޔެއް  ،. އެ ބައި އ ނިކޮށްފައިނޫން  ކަމެއް   އެހެން ފީއެއް ދަްއކައިެގން މިކަން ކ ރ މަކީ ރަނަގޅ އަނެއްކާ

މިނިމަމް ވޭޖ    ،އޮތީ  އެންމެ ފަހ  ކަމަކަށް މި ؛އޮތީ ޙަޤީޤަތ ަގއި މި ާގނޫނ ެގ ދަށ ން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ދީފައި މި

ގ ޅޭ އ ސޫލ ތައް   ކ ރާ އަސަރ  ކ ޑަކ ރ މ ެގ ޮގތ ން ބިމ  ކ ށްޔަށް ބަދަލ ެގނައ މާމާލީ ޮގތ ން    ތަކަށްޓ ސޯރި  ތައާރަފ ކ ރ މަށް

ބެހޭ ާގނޫނަށް މި   ރިޒަމާދިވެހިރާއްޖޭެގ ޓޫ  ،އިގ ޅޭ އެހެން ިއޞްލާޙ ތައް ެގނައ މަށް ޓަކަ  އެ ކަންކަމާ  ،ބަޔާންކ ރ މާއި

ބިމ  ކ ލީެގ ޮގތ ަގއި ދައ ލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީން އެއްޗެްއ  މީެގން    !ތެދެއް ؛. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްށްެގނައި ކަމަ  ބަދަލ 

ވިޔަސް  ވިޔަފާރިއެއް    ،ކޮންމެހެން ކ ރަންޖެހޭ  ،ސްޓްސްޑް ކޮއި ފިކްެގއްލިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ވިޔަފާރިކ ރ މަށް ޓަކަ 

ރިއަށް ލިބޭ އެްއޗެއް  ވިޔަފާ  ،ވިޔަފާރި ފައިދާއިން ޭއެގ ނަފާ  ،ދ ވަހ ން ދ ވަހަށް ހިނާގ ޚަރަދ  ކ ޑަކ ރ މަކީ  ނ ވިޔަސް

އަޅ ަގނޑ މެން    ،އެބަ ބޮޑ ވޭ. ެއހެންވީމާ، ވަށާޖެހޭ މި ނިޒާމ ެގ ތެރޭަގއި  އަށްއޭެގ ސަބަބ ން ދައ ލަތަށް ލިބޭ ޓެކްސް
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މި ވަށާ  އަބަދ ވެސް  އޮންނަންވާނީ  ނިޒާމ   މާލީ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ކ ޑަކ ރީދަނީ  ކ ލި  ބިމ   ޮގތަށޭ.  ރަނަގޅ .    ،ޖެހޭ 

އެ ޓެކްސް އެބަ ބޮޑ ކ ރޭ. އެ ޓެކްސ ން ރަނަގޅ     ،ފަިއދާއިން ޓެކްސް ލިބޭ ކަމަށް ާވނަމައެހެންނަމަވެސް، ވިޔަފާރި  

 ސަކަމަށް މި ބަދަލ  ެގނެއްފައި  ވިސްނާފައި މި ހިސާބ  ހަދާ  މިވަރަށް  ،ޔަީގން   އާމްދަނީއެއް ދައ ލަތަށް ލިބޭ. އަޅ ަގނޑަށް

ލިބޭ.   ޓް މ ވައްޒަފ ންނަށް އެބަސޯ ެގ ރިޖ  އަޅ ަގނޑ މެންވޭ. މިނިމަމް ވޭ އޮންނާނީ. އެޮގތ ން ީމެގން ދެ ފައިދާއެއް އެބަ

 ، ޭއެގ ސަބަބ ން މާލީ ފައިދާ ލިބި  ވަނަ ކަމަކަށްދެވަނަ ކަމަކަށް ިވޔަފަރީަގއި އޮތް ފިކްސްޑް ކޮސްޓް ކ ޑަެވެގންދޭ. ތިން

ންވީމާ، މިއީ ޙަޤީޤަތ ަގއި  އަދި ވިޔަފާރި ފައިދާއިން ނެޭގ ޓެކްސް ބޮޑ ވީމާ ދައ ލަތ ެގ މާލިއްޔަތ  ވެސް އެބަ ބޮޑ ވޭ. އެހެ

،  ވެސް  އެކ   ެގ ޮގންޖެހ ންތަކާކޮވިޑ    ،ރިޕޯޓ ަގއި އޮތީ  ވޯލްޑް ބޭންކ  ؛ެގނައި ބޮޑެތި ބަދަލަކީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ރައީސް  ޮގންޖެހ ންތަކާ އިްއޒަތްތެރި  އޮތީ.  ވާހަކަ  ކ ރިައރާކަމ ެގ  އިޤ ތިޞާދ   ރާއްޖޭެގ  ވެސް    ! ރަނަގޅ  ؛އެކ ަގއި 

ެގ ހާލަތ  ނެތް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ ރީތޯ  ކޮިވޑ ؟ އް އެބަހ ރި. ކޮން ބަޔަކަށްތޯ ޮގންޖެހ ންތައް ނެތީ ޮގންޖެހ ންތަ

ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އޮތް ހާލަތ    ،ރަނަގޅ    ،ނަމަ  ބައި އ ނިކޮށްފައި ވާހަކަދައްކާ  އެ  ،ނޫން ؟ މީެގ ދެ އަހަރ  ކ ރިން

ތަނ ަގއި   ބިލިއަން ެގއްލ ނ  ކަމަށް މި  31ނޑ މެންެގ އާމްދަނީން  ނޫން. އެހެންނަމަެވސް، ދެ އަހަރ  އަޅ ަގ  ރަނަގޅެއް

ހެދި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެގއްލ ނ    ކޮިވޑްެގ ހާލަތާ  ބިލިއަން އަޅ ަގނޑ މެން އަންދާޒާކޮށްފައި އޮތީ  31މާލީ ވަޒީރ  ވިދާޅ ވި.  

މި ކޮވިޑ ން އަރަިއަގތ މަށް    ،ތ  ހިނާގ ޮގތާއި ދެން ދައ ލަތ ެގ މާލިއްޔަ  ،ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ވެސް ދެއްކ މަށްފަހ 

 ،ެގ ވާހަކަ ައޅ ަގނޑ މެން ދައްކަންވާނީ. ހަމައެކަނި އާންމ  ހާލަތެއްަގއި އޮތް ޤައ މެއްތަކ ޓަކއި ސަރ ކާރ ން ކ ރި ކަން 

ދައްކަންވާނީ.    ނޫން އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ގައި  އާންމ  ހާލަތެއްަގއި އޮތް ރަށެއްެގ އިޤ ތިޞާދ  ކ ރިއަށްދާ ޮގތ ެގ ވާހަކައެއް

ެއކ    އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި މި ބިލަކީ މ ހިންމ  ބިލެއް. މިއަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަން. އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ މި ބަދަލާ

 އަނެއްކާވެސް ރާއްޖޭެގ އިޤ ތިޞާދަށް ރަނަގޅ  ކ ރިއެރ މެއް ލިބިެގންދާނެ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ރިޔާސަތ ން

 އިލްޔާސް ލަބީބް. ހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިލްޔާސް ލަބީބް

ރަީއސް.   ިއއްޒަތްތެރި  ނަންބަރ   ޝ ކ ރިއްޔާ  މެދ  (އަާގނޫނ   ބެހޭ  ޓޫރިޒަމާދިވެހިރާއްޖޭެގ  )  2/ 99ާގނޫނ   ހިތަދޫ  ށް 

ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ރަޝީދ  ސްޕޮންސަރކ ރަްއވައި ސަރ ކާރ ން ފޮނ ވި ބިލ ެގ މ ހިންމ  ބައިތަކަށް  

ވެފައި މި    މި ބިލ ެގ އެންމެ މ ހިންމ  ބޭނ މަކަށް ؛އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަން ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ފަރާތްތަކާ  ،ތީއޮ އަިމއްލަ  ރި   ސަރ ކާރާއި  ހަދައިެގން  ކ ންފ ނިތައް  ވެންޗަރ  އެބަހ ރި ސޯޖޮއިންޓް  ހިންގ މަށް  ޓްތައް 
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ކ ރ މ ަގއި.  ޓް އޮޕަރޭޓ ސޯޓް ހިންާގ ފަރާތްތަކަށް ބައެއް ދަތިތައް ދިމާވޭ ރިސޯއެ ރި  ،ދޫކޮށްފަ. އެޮގތަށް ދޫކޮށްފައި ޮއތ މ ން

ެވސް އެބަހ ރި.  30. އަނެއް ތަންތަން %10ޓްތައް %ސޯރ ކާރ  ހިއްސާވޭ. އަނެއް ރި ސަ  5ޓްތައް % ސޯއެއީ ބަެއއް ރި

ދަތިތަކެްއ    އިއަމިއްލަ ިވޔަފާރިވެރިން ވިޔަފާރިކ ރާއިރ  އޭގަ   ،ކަމ ެގ ސަބަބ ން ސަރ ކާރ ެގ ޝެއަރ ޭއަގއި އޮތ މ ންމި

މީހ ން ބޭނ ންވާ ހިނދެއްަގއި   ފަރާތްތަކަށް. އެ  ިގނަށް  ެއއަދިމާވޭ އެ ވިޔަފާރިކ ރާ  ސަރ ކާރަށް މި    ފަހަރ   ަގނެޭވ. 

ބޯޑ     ،ނޫން. އެއީ ހަމަެއކަނި ނޮމިނަލް ޝެއަރެއއް ދީފައި    ލިބޭ ޝެއަރެއއްޑްޑިިވޑެންީއ  އެ   ށް،އަރއަކަޝެއޮންނަނީ  

ެއއްވެސް ލާރިެއއް   ންނަ ެއއްޗެއް އެއީ.މެންބަރަކ  ނ ލާ ހަމައެކަނި ޝެއަރ ރެޕްރެޒެންޓްކ ރަން ސަރ ކާރ ން ލާފައި އޮ

މި ާގނޫނ ެގ    ،ެގނައ މަކީ ށް މި ާގނޫނަށް އިޞްލާޙ ނޫން. އެހެންވީމާ، އެ ޝެއަރ ދޫކޮށްލެޭވނެ ޮގތަކަ  ވެސް ލިބޭ އެްއޗެއް

އެންމެ މ ހިންމ  މައިަގނޑ  ބޭނ ން ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެވޭ.    ޓޫރިޒަމް ާގނޫނަށް ެގންނަ އިޞްލާޙ ެގ ؛އެންމެ

މައްސަލަ    ކަމާ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި  އެޮގތަށް އެންމެ މ ހިންމ  އެއް ތަނެއްެގ  ،ދިމާވެފައި އޮތް ތަނަކީހެދި 

ހިއްސާ އެބަޭވ.   30ޓް. ޭއަގއި ސަރ ކާރ ެގ %ސޯވިލިނިގލި ރި  އިނޭގތޯ.  ފ ކ ރައްވާހެރެތެރެ. މާ،  އްލާއަްއޑޫ ސަންްގރި 

ކ ރ މ ަގއި. އެީއ ެއ  ޓް ހިންާގ ފަރާތައް ދަތިތަކެއް ދިާމވޭ ރިސޯޓް އޮޕަރޭޓ ސޯހިއްސާ އޮތ މ ެގ ސަބަބ ން އެ ރި  30އެ % 

ވާ އިންވެސްޓްމަންޓެްއ    30%  އެ  ސަރ ކާރަކަށް  ،ޕްކ ރަން އެ ފަރާތ ން އިތ ރ  އިންވެސްޓްމެންޓެްއ ކ ރާއިރ  ޓް ޑިވަލޮސޯރި

ކަށް އެކަން  ޓް އިތ ރަށް ތަރައްޤީކ ރ މާިއ ކ ރިއަރ ވަން ބޭނ ންވާ ވަރަކަށް އެ ފަރާތްތަސޯނ ެގނެވޭ. އެހެންކަމ ން، އެ ރި 

އެ   މިހާރ   ކޮވިޑަށްރިސޯނ ކ ރެވޭ.  މިދިޔަ  ބަންދ ކޮށްފަ  ބަންދ ކ ރީްއސ ރެ  ޓް  އޮންނަނީ  ބޭނ ންވަނީ އެ  މީހ ން  އެ   .

އޮތް ފޯމިއ ލާއެއް.    އެ މީހ ންނަށް ލިބޭނެ ޮގތަކަށް ނޫނީ ސަރ ކާރ ން ދޫކޮށްލަން. ދޫކޮށްލަން ބަލާއިރ  މިހާރ  އެބަ  30އެ %

ޖެހޭ ސަރ ކާރަށް.   އެ މީހ ން ދައްކަން އެބަފަސްދޮޅަސް ހަތްދިހަ މިލިއަން ޑޮލަރ   ،އެ ފޯމިއ ލާެގ އެ ޝެއަރ ނަަގންޏާ

އަގ ބޮޑ  ފީެއއް ދައްކަންޖެހޭ  ވ ރެ ޓެއް ހެދ މަށްސޯޓެއް ހަދަިއެގން އައ  ރިސޯއެހެންވީމާ، ެއއީ އައ  ފަޅެއް ަގނެެގން ރި

ންނ ާވ  ެއއީ ސަރ ކާރަށް ވެސް ެގއްލ   ،އެ މީހ ން އެ ޝެއަރެގ ވެލިއ އަށް. އެހެންވީމާ، މި ޝެއަރ ރީޒަނަބަލް ވަރަކަށް

ޮގތަށް  ޮގތަކަށް މި ފޯމިއ ލާ ބަދަލ ކ ރަންޖެހޭ. އަދި މި އެ މީހ ންނަށް ވެސް ެގއްލ ންނ ވާ ޮގތަށް އެކަން ކ ރެވޭނޭ ،ޮގތަށް

ރި ިގނަ  ވަރަށް  އެބަސޯރާއްޖޭެގ  ދިމާވެފައި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އެބަހ ރި.  ބ.  ޓްތައް  ވެސް   ހ ރި   އއ.   ،އަތޮޅ ަގއި 

ޓް ސޯރި  ،ހިއްސާ ހ ރި  15، %10ހ ރި %   އަދި އެހެން ރަށްރަށ ަގިއ ވެސް އެބައދ.ަގއި ެވސް  ،  އަތޮޅ ަގއި ވެސް

އިތ ރަށް    ،އެންމެ ލާރިެއއް ެވސް ނ ލައި ތަން ޑިވަލޮޕްކ ރަން    އޮޕަރޭޓްކ ރާ ފަރާތްތައް. އެ ީމހ ންނަށް ސަރ ކާރ ން އެ

މިލިއަން   7މިލިއަން ޑޮލަރ ،    ފަސްހަ  ،އެ މީހ ން ޝެއަރ ަގންނަން ބަލާއިރ   ،ޑިވަލޮޕްކ ރާއިރ  ެއއްެވސް ލާރިއެއް ނ ލައި 

ޑޮލަރ ،    10ޑޮލަރ ،   އެބަ  12މިލިއަން  ތަންތަން  ދައްކަންޖެހޭ  ޑޮލަރ   ހަމަޖެހޭ   މިލިއަން  މިއީ  އެހެންވީމާ،  ހ ރި. 

ެގނައ މަށް  މިކަން  ފޯމިއ ލާ  ،އ ސޫލަކަށް  ހ ށަހެޅ މަކަށް  މި  ހ ށަހެޅިފައިވާ  މިއަށް   އިޞްލާޙ ކ ރަން  އަޅ ަގނޑ   ވާތީ، 

ރައީސްތާއީދ ކ ރަ ިއއްޒަތްތެރި  ހިނަގންޖެހޭ،    ފޯމިއ ލާ ؛ން.  ޝަންްގރިއްލާ  އައްޑޫަގއި  ބަލަންޖެހޭ  އިޞްލާޙ ކ ރާއިރ  
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ަގއި އަދި ރާއްޖޭެގ އެހެން ރައްރަށ ަގއި ވެސް .ަގިއ، ށ.ަގިއ، ހދ. ވަނީ. ހއހެރެތެރެ ހިނަގންޖެހޭ. ބަންދ ކ ރެވިފައި 

ހ ރި ބަންދ ކ ރެވިފައި  ހިނަގންޖެހޭނެ.  އެބަ  ރިސޯޓ ތައް  އެބަ  ރިސޯޓ ތައް  ރިސޯޓ ތައް  އޮޕަރޭޓްކ ރާ  ިމ    ހ ރި.  ހ ރި. 

ރިސޯޓ ތައް ިމޮގތަށް ހިންގ ަމށް ބޭނ ންވާ އެހީތެރިކަން މި ާގނޫނ ެގ ތެރެއިން ހޯދަންޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެން ހއ، ހދ،  

ނދަޫގތަްއ ހ ރީމަ. އ   އިހ ރި. ެއއީ ދަތ ރ ފަތ ރ ކ ރ މ ަގ  ރިސޯޓ  ހިންގ މަށް ދަތިތަކެއް އެބަ  ،ތަންތަނަށް ބަލާއިރ .  ށ

އެއަރޕޯޓަ އިންޓަރނޭޝަނަލް  އެއަރޕޯޓް،  އެހެންނަމަވެސް،  ކަހަނިމާދޫ  ކ ރޭ.  ެއބަ  މަސަްއކަތްތައް  ބަދަލ ކ ރ މ ެގ  ށް 

ނ ވޭ. އެ ތަންތަނަށް ޓޫރިޒަމް   ބަދަލ ކ ރަނީ ކޮންއިރަކ  ކަމެްއ، ކިހާ ދ ވަހެއް ކަމެއް އަދި އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ސާފެއް

އަްއޑޫދަެގން ތ.ންޖެހޭ.  ެގންނަންޖެހޭ.  ޓޫރިޒަްމ  ފ ވައްމ ލަކަށް  ގދ،  ެގންނަންޖެހޭ. ލ.  ، ގއ،  ޓޫރިޒަމް   އަތޮޅަށް 

ެއބަ ދަތިތަކެއް  ކ ރ މަށް  މި ކަންތައްތައް  ތަރައްޤީކ ރަންޖެހޭ.  އިތ ރަށް  ޓޫރިޒަމް  މި    އަތޮޅ ަގއި  ހ ރި. އަޅ ަގނޑ މެން 

ރަށްރަށ ަގއި މީހ ންތައް އާބާދީތަްއ  ށްރަށަށް ދަތ ރ ކޮށްފިން.  ދޭތެރޭަގއި މި އެމް.ޑީ.ޕީެގ އެތެރޭެގ އިންތިޚާބ ތަކ ަގއި މި ރަ

ޮގތ ަގިއ، އެންމެ ެގ  މަދ ވަމ ންދަނީ. ިގނަ މީހ ން މާލެއަށް ހިޖ ރަކ ރަމ ންދޭ. ހިޖ ރަކ ރ މ ެގ އެންމެ މައިަގނޑ  ައސާސެއް 

މ ހިންމ  ބ ނަނީ  މައިަގނޑ   މީހ ން  އެ  ކަމ ަގއި  އާމްދަ  ، ކަމެއް  ތިބެެގން  ނެތް.  ރަށ ަގއި  ޮގތެއް  ލިބޭނެ  ނީއެއް 

އޭނަ ކައިރި ރަށަކ ން    ،އެހިސާބ ަގނޑ ން ވެސް އާމްދަނީއެއް ލިބޭނެ ޮގތެއް ނެތް. ާއމްދަނީއެއް ރަށ ަގއި ތިބެެގން ލިބެންޏާ

.  ނެރަށ ެގ ސްކޫލ ަގއި ޮގސް އަިމްއލައަށް ޓީޗަރަކ  ެގނެސްެގން ެވސް ދަރިޔަށް ކިޔަަވއިދިނ މ ެގ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސާ

އެހެން    ިއ،ަގނެެގން މާލެއަށް ދާންޖެހ ނަސް އެ ތަނަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނ ންވާ އިންޖެކްޝަނާއޭނަ ބަލިވީމަ އޭނަ ޓިކެޓ 

ހިންަގިއެގން  ކްލިނިކެއް  ވިޔަސް،  ހ ޅ ވަިއެގން  ފަރމަސީއެއް  ރަށ ަގއި  އޭނަެގ  ެގނެސްެގން  އޭނަ  ނެތަސް  އެްއޗެއް 

މަށް އޭނަ ހ ރީ އަޒ މ  ކަނޑައަޅަިއެގން. އެހެންނަމަވެސް، އޭނަޔަށް ރަށ ެގ  ކ ރެވޭނެ ޮގތްތައް ހޯދ ނަމަވެސް ބޭސްފަރ ވާ 

އޭނަ ޢާއިލާއާ ެއކީަގއި ދާންޖެހެނީ އާމްދަނީ    ،ރަށ ެގ ިގނަ ބަޔަކަށް އާމްދަނީ ހޯދޭނެ ޮގތެއް ނެތ މ ެގ ސަބަބ ން  ،ތެރޭަގއި 

މަދ ވަ ދަނީ  ާއބާދީ  ރަށްތަކ ެގ  ރަށްތަކ ަގއި  އެހެންވީމާ،  ތަނަކަށް.  ރާއްޖޭެގ  ހޯދޭނެ  ރަށްރަށ ެގ  އެހެންވީމާ،  މ ން. 

، އަތޮޅ ތަކ ެގ އެކިއެކި  އި ހިއްސާކ ރަނީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާެގ ކަންތައްތަކ ން. އެހެންވީމާ ރަށްރަށ ަގ  70ތިޞާދ ެގ %އިޤ 

މި ތަންތަނ ަގއި ޓޫރިޒަމް .  ރާއްޖޭެގ އެކިއެކި ހިސާބ ތަކ ަގއި ހއ، ހދ، ށ، އަްއޑޫ، ފ ވައްމ ލަްއ، ގއ، ގދ، ތ، ލ

ބޭނ ންާވ  އި ކ ރަން  އެކަން  ފަރާތްތަކަށް.  ބޭނ ންވާ  ކ ރަން  އެކަން  އޮތީ  ކ ރެވެން  ިމކަން  ތަރައްޤީވާންޖެހޭ.  ތ ރަށް 

އި،  ފަރާތްތަކ ން އެ ތިބީ ރިސްކ  ނަަގިއެގން. ައއްޑޫަގއި ޓޫރިޒަްމ ހިންަގން ޝަންްގރިއްލާއާިއ، ހެރެތެރެއާއި، ސައ ތްޕާމާ

ރިސޯޓ  ހިންާގ މީހ ން އައިސް އެތައް މިލިއަން    .ަގއިާގ ފަރާތްތަކާއި، ގއ، ގދފ ވައްމ ލަކ ަގއި ެގސްޓްހައ ސް ހިން

ކޮށްފައި ހ ރީ އެ މީހ ން މަސައްކަތްކޮށްފައި ހޯދާފައި ހ ރި އެތަްއ މިލިއަން ޑޮލަރެއް އެ ތަންތަނަށް އިންވެސްޓ   ؛ޑޮލަރެއް

ނޭގ އެ ތަނަށް ޓޫރިސްޓަކ  ެގންދަން. ެއއީ  އ ނދަޫގ ކަމެްއކަން ެއ މީހ ންނަށް އެނަަގއިެގން. ކިހާވަރެްއެގ ދަތިރިސްކ 

މާލެއިން ކ ޑަ ފ ލައިޓަކަށް ލައިެގން ައނެއްކާ އެ ތަނަށް ގޮއްސަ ޖާަގ ނ ލިބިެގން، ފ ލައިޓަށް އެ   ،މާލެއަށް އައިއްސަ 
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ެއއްޗެހިތައް  ބޭނ ންވާ  ޑަިއވްކ ރަން  މީހ ން  އެ  ނާރައިެގން،  ބޯޑ   ސަރފް  މީހ ންެގ  ެއ  ނާރައިެގން،  ފޮށި    މީހ ންެގ 

ބޭނ ންވާ އެހެން އިކ އިޕްމަންޓ  ނ ެގނެިވެގން ވާ ދަތިތައް އެ މީހ ންނަށް    ،ނ ެގނެިވެގން، އެ މީހ ން ކ ރަން ބޭނ ންވާ

ތިބޭހ އި އެއަރޕޯޓް   އެ   ސާސްކ ރެވިެގން  އައްޑޫ  ކ ރ މަށް  އެކަން  އެހެންވީމާ،  ތިބީ.  އިންވެސްޓްކޮށްެގން  ތަނަށް 

ކޮށްެގން ތިބި މީހ ންނަށް އިންެވސްޓ ޤީވާންޖެހޭ. އެކަން ކ ރެވެންދެން ވެސް  ތަރައްޤީވާންޖެހޭ. ހަނިމާދޫ އެއަޕޯޓް ތަރައް

ކ ލި ވެސް    ،ލ ޔެއް ދޭންޖެހޭ. އިތ ރަށް އިންވެސްޓަރ ން ެގންދަން އެ މީހ ންނަށް އިތ ރ  ހިތްވަރެއް ދިނ މ ެގ ޮގތ ން ވެސް

ޓީ ނޫނީ އެ މީހ ން ދައްކާ އެހެން ޓެކްސްތަކ ން  އެ މީހ ން އަތ ން ނަާގ ބީ.ޕީ.  ،ކ ޑަކ ރަންޖެހޭ. އެ މީހ ންނަށް ދޭންޖެހޭ

އަތޮޅ     އަތޮޅ ، އދ.  އަތޮޅ ، އއ.  އަތޮޅ ، ނ.  އަތޮޅ ، ބ.  އަތޮޅ ، ކ.  ވެސް ކ ޑަކ ރަންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، މާލެ

އެންމެ ފަޅެއް ވެސް، އެންމެ ރަށެއް ވެސް، އެންމެ ރިސޯޓެއް    އިހިސާބ ތަކ ގަ   ޓޫރިޒަމް ރަނަގޅ . މި  އިމިހިސާބ ތަކ ަގ

އަޅ ަގނޑ   ހިންާގ ކ ޑަކ ރ މަކީ  ކ ލި  ފަރާތްތަކ ން  މި  ނެތް.  ބަންދ ވެފައެއް  ެގއްލ ންެވެގން  ެވސް  ފަރާތަކަށް  އެންމެ   

މީހ ންނަށް މި   ރަށްރަށ ެގ  ޮގތެއް ނޫން. ކ ލިތައް ރަނަގޅ . ނަާގ ޓެކްސްތައް ރަނަގޅ . އެހެންނަމަވެސް،  ަގބޫލ ކ ރާ 

  ، ިމ ާގނޫނަށް ދެން އޮތް އެންމެ މ ހިންމ  އެއް އިޞްލާޙަކީ ؛ރި ރައީސްކަންތަކ ަގއި ދަތިތަކެއް އެބަހ ރި. އިްއޒަތްތެ

  ، ރަށްރަށ ެގ ޓޫރިޒަމަށް ބޭނ ންާވ ބިން ދޫކ ރ މ ެގ ބާރ  ކައ ންސިލ ތަކަށް ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ ެގ ދަށ ން ދީފައި އޮތަކަސް

ރަށްރަށަށް އަޅ ަގނޑ މެން ޮގސް ދާއިރ     ހ ރި.  ދަތިތައް އެބަ  މި ާގނޫނ ން ދޭންޖެހޭ ބާރ ތަކެއް ނ ދެވި އޮތ މ ެގ ސަބަބ ން

މިލިއަން   4،  މިލިއަން ރ ފިޔާއޭ  3ސަރ ކާރ ން ދޭ  ؟ ކައ ންސިލަށް ކިހާވަރެއްހޭ ލާރި ލިބެނީ  ،އެ މީހ ން ކައިރިން އަހަނީ

 އޭސީ  ރ ފިޔާ ވެސް. މިސްކިތ ެގ  1މ ސާރަ ދީފައި ބާކީ ނޯވެއޭ  ؟ މިލިއަން ރ ފިޔާޭއ ލިބެނީ. ކީއްހޭ ކ ރަނީ  5، ރ ފިޔާއޭ

މިނެއް ތަނަކަށޭ. ކައ ންސިލ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ނޯެވއޭ    ،އަނެއް ތަނަކަށޭ  ،ހަލާކ ވީމަ އޭސީ ހޯދަން ދާންޖެހެނީ ފެނަކައަށޭ

އަހަނީ އަޅ ަގނޑ މެން  ދެން  ލާރިއެއް.  ކ ރާނެ  ކިހިނެއްހޭ  ،އެކަން  ހޯދަނީ  އޮ؟ އާްމދަނީ  ބިންކޮޅެްއ  މިތާ  ކ ޑަ  ންނަ 

ތަން ތަރައްޤީކ ރަން ޕްލޭނެއް ހަދާފައި   އަޅ ަގނޑ މެން ެގސްޓްހައ ސް ހިންަގން އެ؟ ނަކީދޫކޮށްލައިެގންނޭ. ކޮބައިހެއްޔޭ ޕްލޭ

ެއ ބިންކޮޅ  ނ ލިބިެގން.    އޭދެ   ކ ރަން ވެސް މީހ ން އެބަ ތިއްބޭ. ިއރ އިރ ކޮޅާ އެ ރަށަށް އެބައެބަ އޮތޭ. އިންވެސްޓ 

ާގނޫނ  ޓޫރިޒަމް  ނ ދެވިެގން.  ބިންކޮޅ   ނެތިެގން  ޕްލޭނެއް  ޔޫސް  ހ އްދަލޭންޑް  މިނިސްޓްރީާއ    ،ނ ލިބިެގންން 

ނެތަސް  އޮތަސް  ޕްލޭނެއް  ޔޫސް  ލޭންޑް  ނ ވެެގން.  އެކަން  ނެތިެގން  ޕްލޭނެއް  ޔޫސް  ލޭންޑް  ެއ    ،ވާހަކަދަްއކަިއެގން 

 .މި ރަށްރަށ ެގ ކައ ންސިލަރ ން އެ ތިބީ ފެންބޮވަިއަގނެފަ  ،ޖެހޭ  ނޫންތޯ. އެބަހ އްދަތައް އެ މީހ ންނަށް ދީފަިއ އެކަން ކ ރަންވީ

ކަންތައްތައް ރާވަިއެގން މޭޒ މަތީ ބަހައްޓައިެގން ރ ޅިަގދަވެފަ. ބައެއް ކައ ންސިލަރ ން   އިކައ ންސިލ ތަކ ެގ އޮފީސްތަކ ގަ 

މި    ،މި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނަކާ ހެދި  ،ފަހަރ  ވަޒީރ ންނާ ބައްދަލ ކ ރަން  ފަސްަގނެެގން ައއިްއސި ހަތަރ މާލެއަށް ޓިކެޓ 

މީހ  އެ  ނ ލިބިެގން.  މީހ ންެގ  ހ އްދަތައް  އެ  ެގސްޓްހައ ސްތަކާިއ،  ރިސޯޓ ތަކާިއ،  ބޭނ ންވާ  ތަރައްޤީއަށް  ރަށ ެގ  ން 

އެ އިކ އިޕްމަންޓް   ،ފަޅ ތެރޭަގއި ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް ސެންޓަރާއި، ޑަިއވް ސެންޓަރ ތަކާ ހަދަން އެ ތިބީ ތައްޔާރ ވެެގން 
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ބިެގން، ބިންކޮޅެއް ނ ލިބިެގން. ރަށްރަށ ަގިއ  ެގނެސް ރަށ ެގ ޭގޭގަގއި ބަހަްއޓައިެގން. އެހެންނަމަވެސް، ހ އްދަެއއް ނ ލި

؛ ހަތަރ  ފަރާތްތައް. އެ ފަރާތްތަކ ެގ ގ ދަންބަެއއް ރަށްރަށ ަގއި އެބަ ތިބި ބޮޑެތި ވިޔަފާރިކ ރަން ތިން ؛ވިޔަފާރިކ ރަން

 މީހ ންނަށް ގ ދަންކޮޅެއް  ޖަހައިެގން އެ ތިބީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ިވޔަފާރިކ ރާ މީހ ން. އެތެރޭަގއި މ ދާދިރިއ ޅޭ ޭގެގ ކޮޓަރި

ލާފައި މި ލޭންޑް އިސަރ ކާރ ން ހ ރިހާ ކަެމއް ހ އްޓަ   !ހަދަން ބިންކޮޅެއް ނ ދެޭވ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނެއް ނެތިެގން. އަޅެ

،  އޮތް ާގނޫނ ން މ އްދަތެއް ދީފަ. ދެން މި ބ ނަނީ  ޔޫސް ޕްލޭންތައް ހަދައިދޭންވެްއޖެއެންނ  މި ހ ރިހާ ރަށެއްގައި. އެބަ

ނ  ރައީސް. ދެން  އްންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހަދަން މީހ ންނެއް ނެތޭ. އެަވރ ެގ ކ ންފ ނިތަކެއް ނެތޭ. ދެން އަޖައިބެލޭ  އިރާއްޖޭގަ 

ރާއްޖޭެގ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނަކާ   ،ސަރ ކާރ ން ޮގސް މިކަން ކ ރ ވަންވީ ނޫންތޯ. މި ކަންތައް ނ ކޮށް ؟ކީއްކ ރާ ސަރ ކާރެއް

  އި،ކަންތަްއތައް ކ ރެވޭނެ ޮގތް ހޯދަ  އެހެންވީމާ، މިއޮތީ.    . ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނެއް ދީފައި މިރާއްޖެ ހ އްޓިފަމ ޅި    ހެދި

ކަންތައް   ޖެހޭ. މި  އ ޅ ްއވަން އެބަ  ކަމާއެހެން ބޭފ ޅ ން ވެސް ނިކ މެ މި  ،މިކަން ކ ރަން އެބަޖެހޭ. ވަޒީރ ން ވެސް

ތިބީ ލާރި   ޖެހޭ. މިކަން ނ ކޮށް އެހެން ކަމެއް ދެން ހިންޭގކަށް ނެތް. ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ން ނިކ މެ އެ  އެބަހިންަގން  

؛ ދ ވަހ  ރަސްދޫއަށްމީހ ންެގ ދިރިއ ޅ މ ެގ ފެންވަރ  ރަނަގޅ ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ މެން އިހަށް  އެ  ،އާމްދަނީ ހޯދ މާއި  ،އިހޯދ މާ

މައްޗަށް ތެދ ވެ. ެއ  ތިބީ ދެފައި  މީހ ން އެ  ޓޫރިޒަމް ެގނެސްެގން އެ  ރަސްދޫއަށް  ދިޔައިން.  އއ. އަތޮޅ  ރަސްދޫއަށް

ފ ަވއްމ ލައް، ގއ، ގދ، ހއ،    ،އެހެން ދާިއރާތަކ ެގ މީހ ން. އަްއޑޫ  ، ފ ރ ޞަތ  ބޭނ ންވޭ ރާއްޖޭެގ އެހެން ރަށްރަށ ެގ

ނަން ބަލާއިރ  ދެގ ނަ  ތަނ ން ފްލައިޓް ޓިކެޓް ަގން  މި ހިސާބ ަގއި ޓޫރިޒަމް ެގންނަން ބޭނ ންވޭ. ެއކަމަކ  މި  .ހދ، ށ

މިލިއަން   17ތަނަށް    ހަނިމާދޫ ެއއަރޕޯޓެްއ ނެތް. އެ  ،ަގމ  ެއއަރޕޯޓެއް  އަގ ބޮޑ . އިންޓަރނޭޝަނަލް ެއއަރޕޯޓެކޭ ބ ނީމާ

ބިލިއަން    ެއއްބިލިއަން ޑޮލަރ .    ެއއްމިލިއަން ޑޮލަރޭ. މާލެ އެއަރޕޯޓަށް    15މިލިއަން ޑޮލަރޭ.    ފަސްތަނަށް    ޑޮލަރ . މި

މ ދާ މޯޭގޖްކޮށްފައި ރަހ ނ ކޮށްފައި ޗައިނާ ބޭންކަކަށް  ހަރ ތަނެއް،  ލޭަގއި ހ ރި ހ ރިހާ މ ދަލެއް، ހ ރިހާ  ރައީސް. މާ  ،ޑޮލަރ 

؟ . ކީއްެވެގން ައއްޑޫ އެއަރޕޯޓަށް ނ ދޭންވީކޮށްފަެއއަރޕޯޓަށް އިންވެސްޓ  މި  ބިލިއަން ޑޮލަރ  ނަާގފައި    ެއއްއޮތީ    ދީފައި އެ

 އެ  ،ތަންތަން ތަރައްޤީކޮށްފައި  އެ؟ ންވީލެވެ ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓަށް ނ ކީއްެވެގން؟ ންވީލާކީްއވެ ހ ވަދޫ އެއަރޕޯޓަށް ނ 

މ ޅި   ،ށް. މ ޅި ރާއްޖެއަކީ މިތާ ސެންޓްރަލަޖެހޭތަންތަނ ެގ އިޤ ތިޞާދ  ކ ރިއަރ ވަން  ތަންތަނ ަގއި ރިސޯޓް އަޅާފަިއ އެ

 އެައރޕޯޓާއި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ސަރަޙައްދ ތަކަށް ތަރައްޤީއާއި  ރާއްޖޭެގ މެދަށް ބަްއވެފައި ޮއންނަ ތަނެއް ނޫން. މި

 ހއ. ތ ރާކ ނާ ޖެ ަގމ ން ޮގސް  މ ޅި ރާއް ؛އިޤ ތިޞާދ   ގެ ވެެގން އެ ސަރަޙައްދ ތައް ތަރައްޤީވާން އޮތީ. ރާއްޖޭޑިވެލޮޕް 

   .ނޫނީ ރާއްޖެ ތަރައްޤީއެއް ނ ކ ރެވޭނެ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްފަތ ރާލަންޖެހޭ. އެހެން ހިސާބަށް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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ފ ރ ޞަތ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ދާއިރާެގ  ދެކ ނ   ހެންވޭރ   އަރ ވަނީ 

 ށް. މެންބަރ  ޙ ސައިން ޝަހީމަ

 

 ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން ޝަހީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ހެންވޭރ  ދެކ ނ 

ނަންބަރ    ާގނޫނ   ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ާގނޫނ (އަށް   2/ 99`.  ޓޫރިޒަްމެގ  )ދިވެހިރާްއޖޭެގ 

ދެއްވީމަ  ެގނައ މ ެގ ބިލެއް ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ހިތަދޫ މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ރަޝީދ  ހ ށަހަޅ އްވައިއިޞްލާޙ 

ހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ    ، ސަރ ކާރެއް އޮތ މ ެގ ބޭނ މަކީ ކޮބަިއތޯ ވިދާޅ ވެ؛ ރި ރަީއސްއ ފާކ ރަން. އިްއޒަތްތެ  އަޅ ަގނޑ  އެކަމާ

މެންބަރ    އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީސ ވާލ  އިްއޒަތްތެރި  ިއންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓެއް    ައއްޑޫ  ،އ ފައްދައިފި.  އަތޮޅ ަގއި 

އިތ   ައއްޑޫ  ،އޮތ މާއި މި ސަރ ކާރ ން  ތަރައްޤީކ ރ މަށް  ޓޫރިޒަމް  އަްއޑޫއަތޮޅ ަގއި  ރަށެއް  ފަސް  ފަޅ ަގއި    ރ   އަތޮޅ  

  އަތޮޅ ެގ ހ ރިހާ މަެގްއ އިންޑިއާ ސަރ ކާެގ ހިލޭ އެހީއާއި ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓާ  އަްއޑޫ  ، ހިއްކަަވއިދެްއވަން ވިދާޅ ވ މާއި

ސެންޓަރެްއ    ނިންޕޮލިސް ޓްރެއި  ، ޑަމީެއއްއަތޮޅ ަގިއ ޕޮލިސް ެއކެ  ައއްޑޫ  ، ާއއިމެދ ވެރިކޮށް ހައްދަަވއިދެްއވަމ ން ެގންދަވާތީ

، މިދިޔަ މަހ ަގއި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ަވޑަިއެގން  އި ދެްއވައިވަރ ެގ ފެންވަރ  ރަނަގޅ  ތަނެއް ައޅ ްއވަ މި ރީޖަންަގއި ނެތް

އައްޑޫ  އިހ ޅ ވައިދެއްވަ  މަންފާ  އަްއޑޫ  އެތަނ ެގ  ހޯދައިދިނ މާއި،  ހ ރިހާ    އަތޮޅަށް  ބޭނ ންވާ  ރަްއޔިތ ންނަށް  އަތޮޅ ެގ 

ކަނޑ ްއވައިެގސްޓްހައ ސަތަރައްޤީެއއް،   އެްއޗެހި  ބިންތަކާއި  ބޭނ ންވާ  ރަްއޔިތ ންނާ   ައއްޑޫ  އިދެްއވަށް   އަތޮޅ ެގ 

 އަލ ން   ،އަތޮޅ ެގ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް މިހާރ  އާ އެމް.ޑީައކ  ބަހައްޓަަވއިެގން   އަދި ައއްޑޫ   ،ވާލ ކޮށްދިނ މާއިހަ

  އައްޑޫ   ،ކ ރެވޭނެ މަގ  ފަހިކޮށްދިނ މާއިތަން އިތ ރަށް ތަރައްޤީ  ދައްކާ އެއެކ  ވާހަކަ  ހިންގަވަމ ން ެގންދެވި ކ ންފ ންޏާ

ފެށ މ ެގ ކަންތައްތައް ކ ރިައށް    އްއާ މަޝްރޫޢެއަތޮޅ ެގ ދޫަގސް މިހާރ  އެއީ ސިޓީ ހޮޓަލެއްެގ ޮގތ ަގއި ތަރައްޤީކ ރ މަށް  

ބިލ ަގއި    ރި މެންބަރ  އެ ބަހ ސްކ ރެްއވިއެ ިއއްޒަތްތެ  ،މަނިކ ފާނ   ޮގސް އަދި އަމ ދ ން މިހާރ  އެމިހެން  ،މާއި ޔ ެގންދި

އޮޕަރޭޓްކ ރަމ ންދާ   އެ  ހިއްސާ  30އަތޮޅ ަގއި އޮތް ޝަންްގރިއްލާ ރިސޯޓ ެގ %  ަވނީ އައްޑޫ  ޚާއްޞަ ކަމެއް ދެވިފައި މި

ތަރައްޤީ ެގ ރަްއޔިތ ންނަށް  ޚާއްޞަ ޮގތެްއަގއި ާގނޫނަށް ބަދަލެއް ެގނެސްެގން ވެސް އަްއޑޫ  ،ފަރާތ ން ަގންނަން ބޭނ ންވާތީ

ދިނ މަށް ސަރ ކާރ ން ޚާއްޞަ ސަމާލ ކަމެއް ދީެގން ޓޫރިޒަްމ  ައއްޑޫެގ ރައްޔިތ ންނަށް ތަނަވަސްކަން ހޯދައި  ،ދިނ މާއިހޯދައި

ަގއި ކަމަށް ވާތީ، މި ސަރ ކާރ   ގ  އް ަގއަތޮޅ ެގ ރައްޔިތ ންެގ    ށް މި ބަދަލ  މި ެގނެވެނީ ެވސް ައއްޑޫއަ (99/2)ާގނޫނ  

ކީއްކ ރަންތޯ އަޅ ަގނޑ އޮންނަނީ  މެންބަރ   ،  ައޅ ަގނޑ    ؛އިްއޒަތްތެރި  ވާހަކައަށް  މެންބަރ ެގ  ދާއިރާެގ  ހ ޅ ދޫ 

ރައީސްއިޝާރާތް އިްއޒަތްތެރި  ތާ ؛ ކޮށްލާނަން.  އަޅ ަގނޑ   ބަދަލަށް  ެގނެޭވ  މި  ާގނޫނަށް  ިމ    .ދ ކ ރަންއީައޅ ަގނޑ  

ަގބޫ ޮގތ ަގިއ  އަޅ ަގނޑ   ިވޔަފާރިއަކީ ވަރަށް ސީޒަނަލ ކ ރާ  ފެށ ނީްއސ ރެ އަންނަމ ން އަިއ ކަމެްއ. ޓޫރިޒަމްެގ  ލްކޮށް 

އަޅ ަގނޑ ެމންެގ ތްރޫއައ ޓް ދަ ޔިއަރަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެގސްޓ ން   ،ޮގތެއްަގއި ސީޒަން ނޫނަސް  ޞަމިހާރ  ވަކި ޚާއް
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ސީޒަން ނޫން ދ ވަސްވަރ ަގއި ފިކްސްޑް    ،އެކ ަގއި  އޮތ ން އޮތ މާލިބޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަދިެވސް ސީޒަނަލްކޮށް އޮންނަ

އް ވިޔަސް، ރިސޯޓެއް ވިޔަސް، އަދި ޑަިއވިން ސްކޫލެއް ިވޔަސް،  ހައ ސެކޯސްޓް ބޮޑ ވެ، ޚަރަދ  ބޮޑ ވީާމ، ކޮންމެ ެގސްޓް

ހ ރިހާ  ޚިދ މަތް ؛ެގސްޓ ންނަށްއަންނަ    ތަނަކ ން  މި  ެގސްޓ ންނަށް  ނަފާއިއަންނަ  ވިޔަފާރީެގ  ލިބޭ  ލޯނ  ންދީެގން   

އެ  ،ދެއްކ މާއި  ދެއްކ މާއި   އަދި  ކ ލިތައް  އެމިހެން  ،ދިނ މާއިމ ސާރަ  ،މީހ ނެްގ  ހ ރިމީ  ޮގސް  ޚަރަދެއް ހ ންެގ  ހާ 

އެމް.ޑީ.ޕީެގ ފ ރަތަމަ ސަރ ކާރ ން ޓެކްސްެގ ނިޒާަމކަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ   ؛ސަރ ކާރ ން  ،ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ކަމަކަށް ާވިއރ 

ކަމ ން މިހާރ  ސަރ ކާރ  ކޮންމެ ސަރ ކާރެއް ައއި ކަމ ަގިއ ވީނަމަވެސް، ސަރ ކާރ ެގ އާމްދަނީ  ލާފައިވާ އިއިޤ ތިޞާދ  ފ ރޮޅަ

ޓެކްސްެގ ޮގތ ަގއި ލިބޭ ފައިސާއަށް. އެހެންވީމާ،  ،ލިބޭ    ށްދަނީ ދައ ލަތަ  ބަެއއް ބިނާވެެގން މި  ބޮޑ   ،ދަނީބިނާވެެގން

ޚަރަދ ތައް ހިންގ މަކީ  ކޮށްެގން ތިބޭ ފަރާތްތަކ ން ނ ލިބޭ އެއްޗަކ ން ކ ލި ދެްއކ މާއި،  އިރ ަގއި އިންވެސްޓ ންނަެގސްޓ ން ނާ

ނެޭގ ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ލާރި ލިބޭއިރ ަގއި    ،އެކ ަގއި   މާފައި އޮތ ބޭފ ޅ ން އިތ ރަށް ދަރަމ ންދާ ކަމަކަށް ވެ  އެއީ އެ

ސްޓ ެގ ޮގތ ަގއި  މިޮގތަށް ފިކްސްޑް ކޮ  ،ކ ން އެކަން ފޫބެދިއަ ކަމ ަގިއ ވީނަމަވެސް އެ ނެޭގ ޓެކްސް  153އެއީ %  ،ޓެކްސް

ދަންނަވާނީ  އަޅ ަގނޑ   ކ ޑަކ ރ މަކީ  ފައިސާ  ިވޔަފާރިތައް  ،  ދައްކަންޖެހޭ  ވިޔަފާރިތަކ ެގ  ދެމެހެއްޓ އެ  އެ  ޓަކައި  ަމށް 

ކަމެކޭ. މިކަން ކ ރަން ކޮންމެހެން ޖެހޭ ކަމެކޭ. ޑައިވިން    ޅ ކ ރ މަށް ޓަކައި ހަމަ ކ ރަން އެންމެ ރަނަގފީޒިބިލިޓީ ރަަގޅ 

 ،ވަރަށް ބަިއވަރ  މަސައްކަތާއި  ،ޮގސް މިއީ ަވރަށް ބައިވަރ  ޚަރަދ ތަކާއިމިހެން  ،ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސްއާއި   ،ސެންޓަރާއި

ެވެގން ކ ރާ ކަންކަމަށް ާވއިރ ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަތ ރ ެވރިކަން ކ ރިއަރައިދާނީ މިފަދަ  ބަިއވަރ  މީހ ން އިންޯވލްވްވަރަށް

  ސް، ފަސްދޮޅަސްންސާފައަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ދިެވހިރާއްޖޭެގ އާދަިއެގ ރިސޯޓެްއަގއި    .ލ އިތައް ދިނީމާ ކަމަށް

  ސަތޭކަ ބެޑަށް ވ ރެ ޓޫރިސްޓް އެނދ  ިގނަ. މ ޅި އަރި   ތިން   ވެސްދިގ ރަށ ަގއި    ެގައތޮޅ   އަރި  ަގއިކޮޓަރި ހ ންނައިރ 

ެގސްޓް އެނދ  އެބަހ ރި    ،ެއއްވަރަށް ރިސޯޓ  އެނދ   ހ ރިހާ ރިސޯޓެްއެގ އެނދާ  އަތޮޅ ަގިއ ހ ރި  އަތޮޅ ަގއި އެބަހ ރި އަރި 

އޮ  އަރި ސަރަޙައްދ ަގއި  މާލެ  ހަމައެކަނި  އެހެންވީމާ،  ރަށްތަކ ަގއި.  ދިރިއ ޅޭ  މީހ ން  ރަށެއްަގިއ އަތޮޅ ެގ  ަވކި  ންނަ 

ލިޔަސް، ދިގ ރަށ ަގއި  އިއަތޮޅ  ދިގ ރަށަށް ބަލަ  އޮތީ. އަރި  ޮގސްފައި މި ހައ ސް ތަރައްޤީެވެގންެގސްޓް  ،އެކަންޏެއް ނޫން

އަތޮޅ ަގއި ެއއީ ރާއްޖޭެގ އެންމެ ޓޫރިސްޓް   އިތ ރ . އެހެންވީމާ، މ ޅި އަރިސަތޭކައަށް ވ ރެ ޓޫރިސްޓް ބެޑް    ވެސް ތިން

އަރިއަތޮޅ ަގއި މީހ ން އ ޅޭ    ، އަތޮޅ ަގއި ހ ރި ހ ރިހާ ރިސޯޓެއްެގ އެނދާއި  . އަރިަގއި ައތޮޅ   ޅ  އަރިރިސޯޓް ިގނަ އަތޮ 

ލީމަ އި. އަދި ބައެއް ޚާއްޞަ ރަށްރަށް އެބަހ ރި އަޅ ަގނޑ މެން ބަލައޮންނަނީ ވެފަ  ދާދި އެްއވަރ  މި  ރަށްތަކ ެގ އެނދ ތަކާ

ރަ  .ފާހަގަވާން އެ  ހަމައެކަނި  ރަްއޔިތ ން  ރަށެއްެގ  ެގސްޓްއެ  ހިންާގ  އިންވެސްޓ   ށްހައ ސަށެްއެގ  ެގސްޓްހައ ސް  ކޮށް 

އެ ރަށެއްެގ ޒ ވާނ ން އެ ރަށެއްެގ    ،ނ ދީކޮންމެހެން ދޭން މާ ހިތްވަރ ރަށްރަށް އެބަހ ރި. ބޭރ ެގ ފަރާތްކަން ކ ްއޔަށް  

ރަްއޔިތ  ނެ ކަންކަން.  ކ ރާ، އ ޅޭ ރަށްރަށް ވެސް އެބަހ ރި. އެހެންވީމާ، މިއީ ސީދާ ރަށަށް ފަިއދާއިެގސްޓްހައ ސް ހަދަ 

ފައިދާ ސީދާ  ރަށެްއަގމީހާއަށް  އެ  ރައްޔިތ ން  ރަށެްއެގ  އެ  ސިޔާސަތަކީ.  ެގސްޓްހައ ސްެގ  ސިޔާސަތެއް   އި ކ ރާނެ 
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އަޅަ  ހިންގަ އިެގސްޓްހައ ސް  ބޭފ ޅ ން  އެ ރަށެއްެގ  ހިފެހެއްޓ ން. އެހެންވީމާ، އި،  ފަިއސާ  އެ  ތެރޭަގއި  ެއ ރަށެއްެގ   ،

ސަރ ކާރ ން    ،ސަރ ކާރ ން މިކަމަށް ދޭ އަހައްމިއްޔަތ ކަމާއި   ، ާގނޫނަށް މި ބަދަލ  މި ެގންނަނީ  ،މިކަހަލަ ކ ލިތައް ކ ޑަކޮށްދީ

ބަލާ ާގތ ން  ހ ރިހާ މިކަން  ރަށެއްެގ  ހ ރިހާ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އެހެންވީމާ،  ދަންނަާވނީ.  އަޅ ަގނޑ   ނަތީޖާއޭ  ބެލ މ ެގ 

ރައީސްެގ ސަރ ކާރ ަގއި  ،  ނެިގފައި ހ ރި ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް  ހެދިެގންއެކ  ޖީ.ވީ  ިމޮގތަށް ސަރ ކާރާ  ،ހ ރި  އިއްދެްއަގސަރަޙަ

ނަރ ދަމާ އެޅ މާއި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް.   ،އި ޕީ.އެސް.އާރް.ޕީެގ ދަށ ން ވަރަށް ިގނަ އަދަދެްއެގ ރަށް ހ ރީ ދޫކ ރެވިފަ

ތްތަކަށް ވެސް، މި ހިއްސާ އެ ފަރާ  ،ވަރ ެގ ކ ދިކ ދި ހިއްސާ އެބަހ ރި. އެހެންކަމ ން  5އެހެން ހ ރި ރަށްރަށ ަގއި ވެސް %

ފަރާތަށް   ދެ  ،މާކެޓް ވެލިއ ަގއި ދެ ފަރާތަށް އެއްބަސްެވވޭ ައަގަގށް ާގނޫނަކ ން ވަކި ެއއްޗެއް ކަނޑައެޅ މ ެގ ބަދަލ ަގއި 

ެގއްލ ން އިންވެސްޓަރަށް  އަދި  ސަރ ކާރަށާއި  ވެލިއ ަގއި  މާކެޓް  ހިއްސާ އެއްބަސްެވވޭ  ކ ޑަ  މި  ައަގކަށް  ނ ވާ 

ކ ރ މަށް އިދާރީ ޮގތ ންނާއި އަދި މާލީ ޮގތ ން އަދި ، އެ އިންވެސްޓަރަށް އެ ރަށް އިތ ރަށް ތަރައްޤީމާދިޔައިވިްއކާލެިވެގން

ހިންގ މަށް އެތަށް ބަިއވަރ  ކ ރިއެރ ންތަކެއް ލިބިެގންދާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ  މި އިޞްލާޙަށް  

 އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް.    ވާލަން. ޝ ކ ރިއްޔާތާޢީދ ކ ރާ ވާހަކަ ދަންނަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަރ ވަނީ ފ ަވއްމ ލަކ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި  ފ ރ ޞަތ 

 ށް. ފ ވައްމ ލަކ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރަޝީދަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ފ ވައްމ ލަކ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ެމންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރަޝީދ 

 )ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ ާގނޫނ (އަށް ހ ށަހެޅިފައި މި   2/ 99ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ާގނޫނ  ނަންބަރ   

މ ެގ މަިއަގނޑ  ބޭނ މެއް  ޅ ދ ކ ރަން. އާދެ! މި ާގނޫނަށް އިޞްލާޙ  ހ ށަހެއީވާ އިޞްލާޙަށް ައޅ ަގނޑ  ފ ރިހަމައަށް ތާ

އަޅ ަގނ ދެކެނީކަމަށް  ރިސޯޓްތަ   ،ޑ   ކ ންފ ނިތަކަށް  ދަތިތަކާއި އްިމހާރ   ހ ރި  ހިންގ މަށް  އެ  ،  ހ ރި   އަދި  މީހ ންެގ 

ވަނ މާއްދާެގ  ފަސް ހައްލ ކޮށްދިނ މ ެގ ޮގތ ން ހ ށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙ ތަކެއް ކަމަށް. އެޮގތ ން، މި ާގނޫނ ެގ  އްމައްސަލަތަ

މި ހ ށަހެޅިފައި  ޖޮއިންޓް    )ކ(އަށް  އިޞްލާޙަކީ،  އ ވާ  ދޫކޮށްފައިވާ  ސޫވެންޗަރ  ޮގތަށް  ހިއްސާވާ  ސަރ ކާރ ެގ  ލ ން 

މިހާރ  ާގނޫނ ަގިއ    ،ންނަ ޮގތަކީމެދ  ޮގތެްއ ކަނޑައެޅ ން. މިހާރ  މި އޮ  ރަށްތަކ ެގ ސަރ ކާރ ެގ ހިއްސާ ދ ކޮށްލާނެ ޮގތްތަކާ

އޮންނަނީ ބަިއވެރިާވ އަނެއް ފަރާތަށް.    ކ ރެވެން މިދޫލ ން ސަރ ކާރ ެގ ހިއްސާ  ސޫޖޮއިންޓް ެވންޗަރ އ ނަ ޮގތ ން،  ންމި އޮ

ންނަ ޮގތ ން ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ވެސް ދޫކޮށްލެޭވ ޮގތަށް. މިހާރ  އޮ  ،އޭެގ ބަދަލ ަގިއ މިފަހަރ  މި ެގނެވޭ އިޞްލާޙަކީ 

 ފ ރ ޞަތ  ދެވަނަ ފަރާތް ބޭނ ންވާ އަގެއްަގއި ނޫނީ ދޫކޮށްލެވޭކަށް ނޯވޭ. އޭެގ ބަދަލ ަގއި ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ވިއްކާލ މ ެގ
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ެއ    ،ންނަ ޮގތ ންމި ާގނޫނަށް ެގނެވޭ ރަނަގޅ  ބަދަލެކޭ. މިހާރ  މި ާގނޫނ ަގއި އޮ  އޮތ މ ން އެއީ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީ

ައގ    ެގންނައިރ   އޮބަދަލ   ިމ  އޮންކަނޑައަޅަން  މި  މިހާރ   ބަދަލ ަގިއ  ޭއެގ  މިނިސްޓަރ .  ފިނޭންސް  ންނަނީ  ނަނީ 

ައގ  ކަނޑައެޅޭ ޮގތަށް. ައޅ ަގނޑ  މާކެޓ  ވެލިއ އަށް ބެލިެގން    ،މެދ ވެރިކޮށް އަގ ކ ރެވި  ކ  އިންޑިޕެންޑެންޓ  ިއވަލ އަރއަ

ެގސްޓ ހައ ސްތަކާއި   ؛ރަޖިސްޓަރީކ ރ މަށް  އްށް ރިސޯޓ ތައިތ ރަެއއީ ވަރަށް ރަނަގޅ  ބަދަލެކޭ. އާދެ! ޭއެގ  ،ދަންނަވާނީ

ެގނެވޭ ބަދަލ ެގ ސަބަބ ން   ށްރިސޯޓ ތައް ރަޖިސްޓަރީކ ރ މ ަގއި މިހާރ  ނަަގމ ން އަންނަ ފީތައް މި ާގނޫނަ މިހާރ  މި 

ހި ނެެގމ ން އަީއ. ޭއެގ  ނެގ މ ެގ ކ ރިން މި ފީތަކާއި، ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީތަކާ އެްއޗެޓެކްސް  އ ިވެގންދޭ. ޙަޤީޤަތ ަގއި

ބަދަލ ތަކ ަގއި  ެގނެވޭ  މި  ާގނޫނަށް  އެއްޗެހި  ފީތަކާ  ހ ރި  އެހެން  ގ ޅިެގން  ތަޢާރަފ ކ ރ މާ  ޓެކްސް  މިހާރ   ބަދަލ ަގއި 

ވަނަ މާއްދާެގ )އ( ައށް އެބަ އިޞްލާޙ ެގނެވޭ. އެ    35އިތ ރަށް ާގނޫނ ެގ  ން. މީގެ ށްލަން ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮކައ ވެމ ންދާ

؛ 50ންނަ ޮގތ ން ެގސްޓ ހައ ސްތަކ ެގ  ޓެކްސް ނެގ މ ެގ އ ސޫލަށް ބަދަލ  އެބަ ެގނެވޭ. މިހާރ  އޮްގރީން    ،ކީއިޞްލާޙަ

ޑޮލަރ . އޭެގ ބަދަލ ަގިއ    3ކިތަންމެ ބައިވަރ  އެނދެއް ހ އްޓަސް، ްގރީން ޓެކްސްެގ ޮގތ ަގއި މި ނެެގމ ން އަންނަނީ  

ވ ރެ    އެނދަށް  50ކީ އެއީ ސިޓީ ހޮޓަލެއް ކަމ ަގިއ ބެލި،  ހައ ސަ ވ ރެ ިއތ ރ ވާ ކޮންމެ ެގސްޓް  އެނދަށް  50މިހާރ   

 6މަށް،  ކަ  ްގރީން ޓެކްސް ނެޭގ ނިސްބަތަކީ ހަމަ ރިސޯޓ ތަކ ން ވެސް ނެޭގ ނިސްބަތް  ންހައ ސްތަކ އިތ ރ ވާ ެގސްޓް

ހަރ  އެ ރިސޯޓ ތަކ ެގ  ބައެއް ފަ  ،އިތ ރަށް ރިސޯޓ ތަކ ެގ ހ އްދަތައް ދޫކ ރާއިރ ނީ. އާދެ! އޭގެ ޑޮލަރ  ކަމަށް މި ބަދަލ ެގނެވެ

މޫދ ކ ޅިވަރާއި   ެގއަސާސް  ހިމެނޭ  އެބަ  އެހެންނަމަވެސް،  މިހެންއި  އާޑައިވިން   ،ތެރޭަގއި  ކަންތައްތައް.  ބަިއވަރ   ޮގސް 

ދޫކ ރ މ ަގއި އެބަ ދަތިތަކެއް ދިމާވޭ. މިހާރ  މި ހ އްދައަސާސީ ަގވާއިދ ަގއި އެހެން އޮތް ކަމ ަގއި ވިޔަސް، ބައެްއ ފަހަރ   

ފ ރިހަމަވެފައިވާ ނަމަ، މިސާލަކަށް   ތައްއަސާސީ ަގާވއިދ ަގއި އެހެން ނެތް ކަމ ަގއި ވިޔަސް، އެ ކަންތައް  ،ދަލަކީެގނެވޭ ބަ

ހ އްދަދެވޭ ޮގތަށް މިހާރ  މި އޮތީ. އާދެ! އެންމެ    ،މަނަވާ  އަށް ބޭނ ންވާ ކަންތަްއތައް ފ ރިހަމަވެފައިވާ ކަމ ަގއި ޑަިއވިން

ކ ލި ކ ޑަކ ރެވޭ މައްސަލަ. ޙަޤީޤަތ ަގއި ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން މި ކަމ ަގއި ހ ށަހަޅާފައި   ،ބޮޑަށް ބަހ ސްކ ރެވޭ މައްސަލަައކީ

ިއންވެސްޓ ކޮށްފަިއވާ ފަރާތްތަކަށް   ަގއިޓޫރިޒަމް ދާއިރާ؛ މިނިމަމް ވޭޖ  ތަޢާރަފ ކ ރ މާ ގ ޅިެގން ރިސޯޓ ތަކ ެގ  ،މި ވަނީ

އިންެވސްޓ ކޮށްފަިއވާ ފަރާތްތަކ ން ވަނީ މިނިމަމް   ިއރާގައިޮގތަށް. ޙަޤީޤަތ ަގއި ޓޫރިޒަމް ދާ  ކޮންމެވެސް ލ އިތަކެްއ ދޭ

  ،ވ ރެ މާ ފ ރިހަމައަށް، މާ ރަނަގޅަށް ކަންތައްތަކެްއ ކޮށްދީފަ. ެއޮގތ ން  ވޭޖާ ގ ޅިެގން، އެ ާގނޫނ ަގިއ ބ ނާ ޮގތަށް

ޓަކ ން ވެސް  ހ ރިހާ ރިސޯމިނިމަމް ވޭޖ  ކަނޑައެޅި ކަމ ަގއި ވިޔަސް، މިއަދ  މައިަގނޑ    މީހ ން ނ ހިމަނާބޭރ   އިއޭގަ 

ރިސޯޓ ތަކ ެގ ބިމ ެގ ކ ލި ކ ޑަ މި ކ ރެވެނީ   ؛ދަނީ ބޭރ  މީހ ން ހިމަނައިެގން މިނިމަމް ވޭޖ  ދެމ ން. އާދެ! ބޭރ  މީހ ން

  ޓެކްސް ތަޢާރަފ ނ ކ ރެވޭ   ،އަޅ ަގނޑ މެން އެއީ ބިމ  ކ ލި އެހާ ބޮޑ ކޮށް ނަަގމ ން ައއީ  ،އިރ ކޮން ސަބަބ ތަކާ ހެދިތޯ ބަލައިލާ

 ،ޮގތ ގައި  ެގ. މިހާރ  ލޭންޑް ރެންޓަކީ ޙަޤީޤަތ ަގއި ނިސްބަތ ން ވަރަށް ކ ޑަ ެއްއޗެއް. ޭއެގ ބަދަލ ަގއި ޑިއ ޓީ އިޒަމާނ ަގ

ޮގތ ަގއި   ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީެގ  ބޮޑ  އެްއޗެއް ނެެގމ ން އެބަދޭ. މިސާލަކަށް  ޮގތ ަގއި ވަރަށް  ސަރވިސް   ،12% ޓެކްސްެގ 
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ޮގތ ަގއި   ޮގ  ،10%ޗާޖ ެގ  ޓެކްސްެގ  ދ ވާލަކަށް  ްގރީން  ބޮލަކަށް  މިހެން  6ތ ަގއި  އެވްރެޖ ކޮށް  ޑޮލަރ .  ޮގސް 

ރެވެނިއ ެގ    ،25% ާގތްަގނޑަކަށް   ރިސޯޓ ތަކ ެގ  ދައްކާ.    ،އެބަދޭ  25%އެ  އެބަ  ސަރ ކާރަށް  ޮގތ ަގިއ  ޓެކްސްެގ 

އިތ ރަށް  އޭގެ  އަތ ވެއްޖެޔާ  ތަނަކ ން  ކޮމް  ޑޮޓް  ބ ކިންގ  މިސާލަކަށް  ޚަރަދ ކ ރޭ.   20%ނޫނީ    18% އިތ ރަށް  އެބަ 

އޯނަރެްއެގ ރިސޯޓ   ޙަޤީޤަތ ަގއި  އިން  އެހެންވީމާ،  ލިބޭ  ލިބެނީ،  މި  ޚަރަދ ކޮށްލަން  ތެރޭަގއި  ކަމެއްެގ  ޚަރަދ ތަކ ެގ 

ެގ  60% ދަނީ ހަމަ ޑައިރެކްޓ  ކޮސްޓެއްެގ ޮގތ ަގއި ބޭރ ެވެގން. މި    މި  40%ވަރ .  ކަށްހާހާއެ  60%،  40% ާގތްަގނޑަކަށް  

ންނަ ލޯނ  ވެސް ދައްކަން ތެރެއިން މ ވަްއޒަފ ންނަށް މ ސާރަ ވެސް ދޭން މި ޖެހެނީ. އެ ތަން ޑިވެލޮޕްކ ރަން ނަާގފައި އޮ

ެގ ވެސް ހިންަގން މި ޖެހެނީ. މ ވައްޒަފ ންނަށް މ ސާރަ ވެސް ދޭން މި ޖެހެނީ. މި ޖެހެނީ. އަދި އެ ތަނ ެގ ިއންޖީނ 

ެގ ތެރެއިން.  60%ންނަ  މ ވަްއޒަފ ންނަށް ކާންބޯން ވެސް ދޭން މި ޖެހެނީ. މި ހ ރިހާ ކަމެއް ކޮށްދޭން މި ޖެހެނީ މި އޮ

ެގނެވޭ ިއޞްލާޙެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ     ނަ ބ ރަ ކ ޑަކ ރ މަށް ޓަކައިންއެހެންވ މ ެގ ސަބަބ ން ރިސޯޓ ތަކ ެގ ައސްލ  އޮ

ރެންޓަކީ   ެއވްރެޖ   މާލޭެގ  ވިދާޅ ވެދާނެ  ބޭފ ޅ ން  ބަެއއް  ޙަޤީޤަތ ަގއި  އިޞްލާހަކީ.  މި  އެކަމަކ     15ދެކެނީ  ޑޮލަރޭ. 

 ޑޮލަރަށް ކ ޑަ މި ކ ރަނީ. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީ ރިސޯޓ ތަކަކީ ހަމަ ާގތްަގނޑަކަށް   6ޑޮލަރ ން    8ރިސޯޓ ތަކަށް ކީްއވެތޯ  

ެއއްފަދަ   ހިންގ މާ  އޮންނަން  ޮގތަކަށޭސިޓީއެއް  ހާބަރެއް  ވަކި  ހިންަގނީ.  އިލެކްޓްރިސިޓީ  ރިސޯޓ ތައް  ވަކިން  ޖެހޭ. 

ދޭންޖެހޭ. ވަކިން އެކޮމޮޑޭޝަން ދޭންވޭޖ  އޮންނަންޖެހޭ. ވަކިން ސީއޮންނަން ފ ޑް  އެހެންޮގސް އެ ޖެހޭ.  ޖެހޭ. ވަކިން 

އަޅ ަގނޑ  ކަމަށް  މި ސަބަބާ ހ ރެ    .އެބަވޭ  ބޭފ ޅ ންެގ ހިންގ މ ެގ ޚަރަދ  އެތައް ތަނަކ ން ވަރަށް ބޮޑ  ތަނ ން ބޮޑ ވެެގން

ިއ  ޓްރާންސްޕޯޓާ   ،އިންޝ އަރެންސްެގ އިތ ރަށްަގިއ އ ޅޭ މ ަވއްޒަފ ންނަށް  ލ އިތަކެއްދޭން ިމ ޖެހެނީ. އެ ތާ   ،ދަންނަވާނީ

އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ލ އިތަކެއް ދިނ މ ެގ    ހ ރެ  މިހެންޮގސް ބައިވަރ  ކަންތައްތައް ކޮށްދޭންޖެހޭ. މި ސަބަބާ

  ދެކެނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް. ޮގތ ން ެގނެވޭ އިޞްލާޙެއް ކަަމށް އަޅ ަގނޑ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ިއއްޒަތްތެރި  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ    ކ ޅ ދ އްފ ށީ،  އަރ ވަނީ މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަޅ ަގނޑ   ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 ށް.ޔާސިރ  ޢަބްދ އްލަޠީފަމެންބަރ  

 

 ހަކަދެްއކެވ ން: ވާ ޢަބްދ އްލަޠީފް ޔާސިރ  ެމންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ކ ޅ ދ އްފ ށީ

  ،ޤީޤަތަކީޙަވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެންނަން އޮތް    ތާރީޚ ގައި  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ދިވެހިރާއްޖޭެގ

ބައެއް އިކޮނޮމީެގ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ   ބޮޑ   ބޮޑ   ހަމަ    ،ެއންމެ  ބަޔަކީއެންމެ  އަދާކ ރާ  ޓޫރިޒަްމ    ރާއްޖޭެގ  ހިއްސާއެއް 

ފަޅ ތަކާއި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ައއީ  މި  ވިްއކަމ ން  އަޅ ަގނޑ މެން  ވަޔާއި،  އިންޑަސްޓްރީ.    ،ައޅ ަގނޑ މެންނަށްޖެހޭ 
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ެވެގން  50މި ކަންކަން. މި އިންޑަސްޓްރީއަށް    ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޮގނޑ ދޮށްތަކާއި ިމ   ވާއިރ ަގއި އަދިސްފައި ޮގއަހަރ  

ބޮޑެތި  ޤައ މަށް  މި  އަޅ ަގނޑ ެމންެގ  މަސައްކަތ ން  މިންނެްއ  ބޭފ ޅ ންެގ  މަސައްކަތްކ ރެްއވި  އިންޑަސްޓްރީަގއި 

ެގންނަ ށް އިޞްލާޙ  އަ  2/ 99  ،ށްބެހޭ ާގނޫނަ  ޓޫރިޒަމާާއދެ!    .ށްމި ާގނޫނަ  ،ކ ރިއެރ ންތަކެއް ހާސިލ ކ ރެވިފައިާވއިރ ަގއި

މަޝްވަރާކ ރެވިެގން ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލ ތަކެއް    އި،ނ ން ވެސް ފ ންކޮށް ވިސްނަީގޔަކޮންމެ ފަހަރަކީ އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ  

ކަމަކަށް  ކަމ ަގއި   ދެކެން.  ފ ރަތަމަ  ރައީސްައޅ ަގނޑ   ދެވަނަ    ށްއަޅ ަގނޑަ ؛ިއއްޒަތްތެރި  މިއީ  ޮގތ ަގއި  ހަނދާންވާ 

،  މިފަހަރ  ފޮނ ވިފައިވާ  .ެގންނަދަލ ަވނަ މަޖިލީހ ން ވެސް ބަނަވާރަބެހޭ ާގނޫނ އަށް    ފަހަރަށް އަޅ ަގނޑ މެން ޓޫރިޒަމާ

ަމއިަގނޑ  ޮގތެއްަގއި އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަ ހ ރި އިޞްލާޙ ތައް   ،ރ ން ފޮނ ވިފަިއވާ އިޞްލާޙ ތަކަށް ބަލައިލާއިރ ގައިސަރ ކާ

ބަދަލ ކ ރާ އ ސޫލަށް ހަމަ  އ ސޫލ ން ތަރަްއޤީކޮށްފައި ހ ރި ރަށްތައް ހިސާބ   ޖޮއިންޓްވެންޗަރ    ،ފ ރަތަމަ ކަމަކަށްކަމ ދޭ.  

ެގނައ މަކީ ައޅ ަގނޑަށް ވެސް ހަމަ ވަރަށް ރަނަގޅ  ކަމެއް. އެއީ މިހާރ  އެ ރަށްތަކ ެގ ޝެއަރ ބަދަލ ކ ރާއިރ ަގިއ  ބަދަލ 

އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލެއް  އް  ޖެހޭނެ ޮގތް ކަމަކަށެއެކަން އޮންނަންކީ  އެ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑ  ައދަދެއް އެބަ ދައްކަންޖެހޭ. މީ

ދެން   އަޅ ަގނޑ މެން  ،ބޭނ ންވޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ރަންެއކީަގއި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ  ކ ރަން. އެހެންނަމަވެސް، ިމއާނ 

؟ ކ ލި ނަާގނީ ކިހިނެއްތޯ. އަޅ ަގނޑ މެން ދެން  ޖެހޭނީ ާގނޫނ ަގއި ލިޔެފައެ އ ސޫލ  ބަދަލ ކ ރާ ޮގތެއް ވެސް އޮންނަން

. ާގނޫނ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެން ލިޔަންޖެހޭނީ  ، ިމއަދ  ައޅ ަގނޑ މެން އަނެްއކާެވސް އެއީ  ،އޮވެފައި  ކ ރިން ަވކި ޮގތަކަށް ލިޔެފައި

ރައީސް ިއއްޒަތްތެރި  ނޫން  ކަމެއް  ހެޔޮވާވަރ ެގ  ދޫކޮށްލަން  އަތްަމއްޗަކަށް  ަވޒީރެްއެގ  ައޅ ަގނޑ މެން  ިމއަދ    .އެީއކީ 

ހިނަގމ ން ކަންތައް  ޮގތަކަށް  ކޮންމެ  އަދި  ިވޔަސްއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކަމ ަގއި  ކަމެއް  ،  ދާ  ސަރ ކާރެއް  ކޮން  މާދަމާ 

ނަާގނެ އ ސޫލ  ހަމައެކަނި ވަޒީރަކަށް  އޮންނާނީކީ އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނޭނެގ. އެހެންކަމ ން، އަޅ ަގނޑ މެން ދެން ކ ލި

 ާގނޫނ ަގއި އަޅ ަގނޑ ެމން އޮންނަންޖެހޭނީއެ ރޭޝިއޯ    ،ދޫކޮށްލ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ެއއްބަސްވާ ކަމެއް ނޫން. އެ އ ސޫލ 

ހަމަލިޔެފަ ދެކެން.  ައޅ ަގނޑ   ކަމ ަގއި  ޮގތް  ތާީއދ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ   އެއީ  ފާހަަގކޮށްލަން   .  އަޅ ަގނޑ   އެއާެއކީަގއި 

ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރ މަށް ޓަކައި ހ ރި  ެގ  އަޅ ަގނޑ މެން  ،ވަރަށް ރަނަގޅ  އިޞްލާޙ ތަކެއް  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ނައްތާލ މަ އިޞްލާޙ ތަކަކީދަތިތައް  ހ ށަހެޅިފައިވާ  މި  މިހާރ   ބަސް  .ށް  ކައ ންސިލ ެގ  ެއޮގތ ން  ޓޫރިޒަްމެގ    ހަމަ 

ބިންތައް ކަނޑައެޅ މ ަގއި ކައ ންސިލ ެގ ބަސް އެބަ    .މި ާގނޫނ ެގ ތެރެއިން  ރެވޭއިތ ރ ކ   ން އެބަކަންތައްތަކ ަގއި ކިޔ 

ހަމަ ބޭނ ންވޭއިތ ރ ކ ރެވޭ.  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅ ަގނޑ   ތަރައްޤީއައިލެންޑްޕްރަިއވެޓް    ،އެާއއެކީަގއި  މިހާރ   ކޮށްފަިއ  ތައް 

އެއްބަިއ . މި ތަންތަން  ހ ރި ތަންތަން  ކ ރެވިފައިނ ޖެހޭ ޮގތަކަށް ެއކި ޮގތްޮގތަށް ތަރައްޤީވާއިރ ަގިއ މިއީ ވަރަށް ދެކޮޅ  

ވަރަށް ބޮޑަށް ޮއޅ ންއަރާ    އެއް ަގވާއިދަކ ން ދެވިފައި ހ ރިއިރ ަގއި  ،ފަރާތްތަކަށް ވަކި ރަށަކަށް ކ އްޔަށް ދެވިފައިާވއިރ 

އިޞްލާޙ ތަކެއް އިޞްލާޙ ކ ރެވޭނީ  ކަންތައްތައް  މި  ތެރެއިން  ހަ ؛އެބަ.  ާގނޫނ ެގ  މި  އިޞްލާޙ ތަކެއް  އްލ ކ ރެވޭނެ 

އ ފަލާހ ށަހެޅިފައި ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ރަީއސްަގއި  އެކީ  ވާކަމީ  ިއއްޒަތްތެރި  ކަމެއް.  ޮގތެއްަގިއ   ؛ފާހަަގކ ރާ  މައިަގނޑ  
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ބިމ     ،ަވރަށް ބޮޑަށް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވޭ،  ހިތްހަމަޖެހޭއިރ ގައިށް  އަޅ ަގނޑަށް މި ހ ރި ކަންތަްއތަކަ

ވެސް ބިމ  ކ ްއޔަށް ެގންނަން ހ ށަހަޅާފަިއވާ އަޅ ަގނޑަށް ހަމަ އެްއޮގތަކަށް   ކ އްޔަށް ެގންނަން ހ ށަހަޅާފަިއވާ ިއޞްލާޙ .

ރައީސް  ،އިޞްލާޙ  ިއއްޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑަކަށް  ސަބަބ   ބޭނ ންވާ  ެގންނަން  އިޞްލާޙ   ހ ށަހަޅާފައިވާ   ކ ޑަކ ރ މަށް 

އަދި އަޅ ަގނޑ މެން   ،ށް ދިޔަ ކަމ ަގިއ ވިޔަސް ކަންތައްތައް ކިތަންމެ ރަނަގޅަގ ޅިެގން އަދި   ހާލަތާ  ެގނ ދޭ. ކޮިވޑ  ކަމަކ 

  ، ހ ރިސެންޓަރަލް ރީޖަންަގއި  މިނިމަމް ވޭޖާ ގ ޅ ާވފައި މިހާރ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ،ދިން ކަމ ަގއި ވިޔަސް  ވޭޖ   މްމިނިމަ

ގ ޅިެގން    ވޭޖާމްމިނިމަ ޑޮލަރަށް ބަދަލ ކ ރަން    6ޑޮލަރ ން    8ކ ލި    ރިސޯޓ ތަކ ެގ  ހ ރި  އެންމެ ޕްރައިމް ލޮކޭޝަންަގއި 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި   ނޫން.  ކަެމއް  ރަނަގޅ   ޮގތ ަގއި  ަގބޫލ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ   ވޭޖ   މްިމނިމަބަދަލ ކ ރ މަކީ  އައީކީ    ދެމ ން 

 ވޭޖ   މްމިނިމަ  ންތީެގ ވިޔަފާރިތަކ ން ވެސްފަ  މެދ ،  ހަމައެކަނި ރިސޯޓ ތަކަކ ން ެވސް ނޫން. ކ ދި ވިޔަފާރިތަކ ން ވެސް

ދެމ ން.    މި ވޭޖާމްމިނިމައެހެންވީމާ،  އަންނަނީ  އަޅ ަގނޑަކަށެ     ކ ޑަކ ރ މަކީ  ކ ލި  ައޅ ަގނޑ މެން    އްގ ޅ ަވއިެގން 

ރަނަގޅ     އަށްވ ރެވާނަމަ، ސަރ ކާރ ން މި  ށްަގބޫލ ކ ރެވޭނެ ޮގތެއް ނޫން. ިމ އިޞްލާޙަށް އަޅ ަގނޑ ެގ ތާީއދ  ބޭނ ންވާ ކަމަ

ށް ކ ރިން އަޅ ަގނޑ މެން މި ާގނޫނަ ،ވަންޏާ  ށްސަބަބެްއ އެބަ ދޭންޖެހޭ. ޙަޤީޤަތަށް ދަންނަވާ ކަމަ  ،އެކްސްޕްލަނޭޝަނެއް 

ޚާއްޞަކޮށް އ ތ ރާިއ ދެކ ނ ެގ ރިސޯޓ ތައް ކ ރިއެރ ވ މ ަގިއ   ؛ެގނައިރ ަގއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ދެ ސަރަޙައްދ ަގއި އިޞްލާޙ 

  ، ޑޮލަރ   4ދިވެހިރާއްޖޭެގ އ ތ ރަށް    ،ޑޮލަރ  މ ޅި ރާއްޖެއަށް ެއއްވަރަކަށް ނަަގމ ން ައއި ނެގ ން ބަދަލ ކޮށް  8ކ ރިން  

މެދ  ރީޖަން ބޭއްވީ. އެހެންނަމަވެސް،  ހަމަ  ޑޮލަރ ެގ ޮގތ ަގއި    8އޭރ ަގއި    ،ބަދަލ ކޮށްފައިޑޮލަރ     2  ށްއެންމެ ދެކ ނަ

ދޮރަކ ން   އެހެން  އަނެއްކާ  މިނިމިއަދ   ގ ޅ ވާފައި  އައިއްސަ  ވޭޖާ  ބަދަލ ަގއި    8އެ  މަމް  ނަަގން   6ޑޮލަރ ެގ  ޑޮލަރ  

އެއީކީ ރަީއސް  ދެންނެވީމަ  ިއއްޒަތްތެރި  ދަންނަވާނީ  އަޅ ަގނޑ   ނޫން.  ރީޒަނެއް  ަގބޫލ ކ ރެވޭ  މިއަދ     ،އަޅ ަގނޑަކަށް 

 ެގ ހދ.ަގއި ހަމަ އެންމެ އެނދެއް އަހަރ  ެވެގންދިޔައިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން  50އިންޑަސްޓްރީއަށް  ޓޫރިޒަމް  އަޅ ަގނޑ މެން  

 ދަނީ ނެތެމ ން. މީހ ން ދިރިއ ޅެމ ން އައި އަދަދ ތައް  ވެސް މިައދ  މި  ވެސް ނެތް. މީހ ން ދިރިއ ޅެމ ން އައި އެނދ ތައް

  ، ހިޖ ރަކ ރަމ ން. އެހެންވީމާ އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ  ށްއަންނަނީ މާލެއަ  ހ ރިހާ މީހ ން މި  . އެދަނީ މަދ ވަމ ން  ވެސް މި

. ހދ.ަގިއ ޓޫރިޒަމް ތަރައްޤީކ ރެވޭނޭ  ެގކެރިދާނެތޯ އަޅ ަގނޑ މެން މިނިސްޓަރަށް ވިދާޅ ވާން  ދަލ  ެގނެސްެގން ޓޫރިޒަމް މި ބަ

ވެސް އަދިވެސް އެްއވެސް    އިރ  އި އަ  ހިސާބަށްވެސް މިއަދާ    މިހާރ   ،މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަ ޙަޤީޤަތަކީ

އަދި    ،މަންޒަރެއް ވެސް  މަނިކ ފާނަކަށް  އެ  ނ ދެކެވޭ  ވާހަކައެއް  ވެސް  ެއއްެވސް  ޓޫރިޒަމް  ސަރ ކާރަކަށް  ހދ.ަގއި 

ކަމަކީ މ ހިންމ   އެންމެ  ެއހެންވީމާ،  ކަމަކަށް.  ބަދަލ   ތަރައްޤީކ ރެވޭނެ  ާގނޫނަށް  ވެސް  ައޅ ަގނޑަށް  ެގނެސްެގން 

ސަރަޙައްދ ތަކ ަގއި އެ  ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ފައިދާ  މ ޅި  ލިބެމ ންދާ  މި  ޓޫރިޒަމ ން  ކަންކޮޅ ތަކ ަގއި  ކި 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  އް ަމގ ފަހިވ ން.އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރަްއޔިތ ންނަށް ވެސް ލިބޭނެ ޮގތެ
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ  ރ ވަނީ، ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ 

 ށް.ޙ ސައިން ޤާސިމަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޤާސިމް ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކެޔޮދޫ

މަ ރާއްޖޭެގ  ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  ާގނޫނ    ؛އިޤ ދިޞާދ ެގ  އިޝ ކ ރިއްޔާ  ޓޫރިޒަްމެގ  މިއަންނަ އަ( 2/ 99)އާދެ!  ށް 

އިޞްލާޙ ތަ ؛އިޞްލާޙ ތައް ިގނަ  މީެގ  ެވސް  މި  އަޅ ަގނޑ   ވެސް  މީެގކ ރިން  އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް  ތާއީދ ކ ރަން.  ކަށް 

އިޞްލާޙ ަގއި ކ ލީެގ ކަންތަކ ަގއި އެކި އޭރިއާއަށް ބަހާލަިއެގން ކ ލި އޮތީ ވީ. އެ    ށް އިޞްލާޙ ތަކެއް ެގނެވިފައިާގނޫނަ

ކ ލި ކ ޑަކ ރާ ވާހަކަ ައއިްއސަ  އައިއްސަ އޮތް ިއޞްލާޙ ަގއި އަނެއްކާ އިތ ރަށް  ފަހަރ     ނަމަވެސް، މީަގިއ މި.  ކ ރެވިފަކ ޑަ

އޭެގކ ރިން ވެސް  ،  ކ ރީަގއި ކ ލި ކ ޑަކ ރަން ؛ކަމ ން އަޅ ަގނޑ  ވެސް ކަންބޮޑ ވާ މައްސަލައެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއޮތް

 ޖެހެއޭ. ެއއީ ހިންގ މ ެގ ޚަރަދ  މާދ ރ ަގއި ހ ރި ރިސޯޓ ތަކ ެގ ކ ލި ކ ޑަކ ރަން  މާލޭ ސަރަޙައްދާ  ،ވާހަކަދެކެވިފައި އޮތީ 

 ވަނަ ރައްޔިތ ންެގ ަމޖިލީހ ން އެއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ނަވާރައެހެންނަމަވެސް، މި    ،ބޮޑަށް ބޮޑ ެވެގން އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ދައްކާތީވެ 

އި ކައިރީގަ ވޭޖ  އައޭ ކިޔާފައި އަނެްއކާ    މްީވމާ، އިތ ރަށް މިނިމަ. އެހެން ދ ރ ަގއި ހ ރި ރިސޯޓ ތަކ ެގ ކ ލި ވަނީ ކ ޑަކ ރެވިފަ

އައީ  ހ ރި ރިސޯޓ ތަކ ެގ ކ ލި ކ ޑަކ ރ ން އެއީ އެހާ ބ އްދިވެރި ކަެމއް ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑަކަށް ނ ފެނޭ. މިނިމަމް ވޭޖ  މި

  ، އ ޅެނީ  ނިމަމް ވޭޖ  ައއިސްެގން މިރިސޯޓ ތައް ހިންާގތައް އެތަްއ ޒަމާނެއް ވީ ފަހ ން. އަދި މި  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

މިހާރ  ކ ލި    ،ނ ވެެގން. އެހެންވީމާ، އިތ ރަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މަޢ ލޫމާތ  ހިއްސާކޮށް  ެވސް   ިގނަ ދ ަވސްތަކެއް  މާކަ

ދި  އެހާ ބޮޑަށް ކ ޑަކ ރަން މި ޖެހޭ ސަބަބެއް ރަނަގޅަށް އޮޅ ންފިލ ވ މަކީ ރަނަގޅ  ކަމެއް ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. އަ

އެކ ލަވަ ޮގތްތަކެއް  ފަސޭހަ  ބަދަލ ކ ރެވޭނެ  ހިއްސާ  ާގނޫނ ަގއި  އ ސޫލ ން    އޮތް.   އެބަ  ލެވިފައިއިމި  ލާމަރ ކަޒީ  އަދި 

އެބަޓޫރިޒަމް    ކަށްކައ ންސިލ ތަ ވެސް  ޮގތް  ވަދެވޭނެ  ރައީސްއޮ  ދާއިރާއަށް  އިްއޒަތްތެރި  އަތޮޅ  ؛ތް.   ؛ައޅ ަގނޑ ެގ 

އަތޮޅެްއ   ވިފަިއވާރ  ެވސް ރިސޯޓ  ތަރައްޤީކ ރެއިޓ  ތަރައްޤީކ ރަމ ން އައިއެންމެ ކ ރީަގއި ރިސޯ،  ަގނޑ ެގ އަތޮޅަކީ ޅ އަ

ލޯކަލް ޓޫރިޒަްމެގ    ައތޮޅ ަގއި އެންމެ ބާރަށް ހިނާގ ވިޔަފާރިައކީ  މިހާރ  ވ.؛ ކަމ ަގއި ފާހަަގކ ރަން. ިއއްޒަތްތްތެރި ރައީސް

  ، ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް  ދިމާވެފައި އޮތް ދައްޗަކީވިޔަފާރި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެއންމެ ބޮޑަށް

 ޏާ އިތ ރަށް ތަރައްޤީކ ރަން އެދޭ ކަމަށް ވަން  ނޫނިއްޔާ  ،ލޯކަލް ޓޫރިޒަމްަގއި ދެން އިތ ރަށް ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ކ ރިއަރ ވަން

ރަށެއް އަތޮޅ ަގއި ހ ސް ފަޅ   ،. މިހެން މިދެންނެވީބޭނ ންވޭ  އްޕިކްނިކ  ައއިލެންޑެ  ،ރަށެއްލޯކަލް ޓޫރިޒަމަށް ވެސް ފަޅ 

  ޕިކްނިކ  ދާކަށެއް.   ހަދައިެގންނ ވާނެ ވަކިން ރަށެއް    ތައް އޮންނަ އަތޮޅ ތަކ ަގއި ކޮންމެހެން ބޭނ މެއްހ ސް ފަޅ ރަށް  .ނެތީމަ

ހ ރިހާ ރަށެއް އޮތީ މިދިޔަ ސަރ ކާރ ަގއި އަދި ިގނަ    ،ރަށެއް ނެތިމިދެންނެވިހެން ފަޅ އެހެންނަމަވެސް، ވ. އަތޮޅ ަގއި  
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އޮ ިގނަ ފަޅ ތައް ދީފައި ހ ރީ ކޮންކޮން  ސް ބަޔަކަށް ކ އްޔަށް ދީފަތީ މިދިޔަ ސަރ ކާރ ަގއި ކޮންެމވެފަޅ ތައް ެވސް   .

މި  ބަޔަކަށް އަދިވެސް  ޓޫރިޒަްމ    ކަމެއް  އަޅ ަގނޑ މެން  މެދ ވެރިކޮށް  ކައ ންސިލ   އަތޮޅ   ޮއޅ ންނ ފިލައިެގން.  އ ޅެނީ 

މިނިސްޓްރީއަ  މިނިސްޓްރީއަށާއި ކޮން ކޮން  ،  ކިހިނެްއތޯއ ޅެނީ    މިލިޔެެގން  ވެސް  ށް  ފިޝަރީޒް  ޮގތަކަށްތޯ، 

އިއްޒަތްތެރި  ؛ވަރަށް ފަހ ން؛ އ ޅެނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް   އެ އޮޅ ންނ ފިލައިެގން މިރަށްތައް ހ ރީ.  ތޯ ފަޅ އިދިމާއެއްގަ ދިމަ

ބަ ޮއވޭ.  ވެސް ޑިވެލޮޕްކޮށްފައި އޮންނަ ދެ ރަށެއް ޓޫރިޒަމްަގއި އެ ަގނޑ މެންެގ މިދެންނެވި ވަރަށް ކ ރީަގއިޅ އަ  ،ރައީސް

ހިނަގމ ންދަނީ.    ން،މ ހ ޅ ވަވެސް ޓޫރިޒަމަށް ޑިވެލޮޕްކޮށްެގން މިހާރ     އަދި ދާދި ފަހަކ ން ހަމަ އެ ކ ންފ ނިން އިތ ރ  ރަށެއް

ޒާތ ެގ އ ކާލާ ެއްއޗެހި ައދިވެސް ެއޅެމ ންދަނީ އެ ދެ   ހިތާމަެވރި ކަމެއް ހިނާގ އިނޭގތޯ. ކ ނިވާ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 އިވަޔާ   ވެސް ޮއވޭ  ވެސް ޮއވޭ. އެޅޭނެ އ ސޫލެއް  ނޑަށް މިދެންނެވީ. ދެން ކަނޑަށް އަޅާ އ ސޫލެއްކަ  ،މޫދަށް  ެގރަށ 

ަގވާއިދ ެގ ތެރެއިން އިނޭގތޯ. އެހެންނަމަވެސް، މި ފަހަކަށްައއިސް މިހާރ  މ ޅި އަތޮޅ   ބަލާފައި  ޔަށްއޮ   ެގއެ އޮންނަ 

  އޮންނަންވާނެ ކަމަކަށެއް. މިދެންނެވީ  އެްއވެސް އ ސޫލެއް  ބޫލެއްނ ކ ރަން އެޅޭނެަގތެރޭަގއި ޓޫރިޒަމް ފެތ ރ ނީމަ އަޅ ަގނޑ   

އޮތީ   ހަމަ ހ ރިހާ ރަށެއް މި  މި ؛ރަށްފަޅ   ،ފަޅ   ، ޖެހިެގން އޮތް ރަށް އޮތްޖެހިެގން އޮތް ރަށް  ،ޖެހިެގން އޮތް ރަށް

ެވސް ބޭނ މެއް ނ ވޭ އިނޭގތޯ    ތިޕާންފޮ،  ، ހަމަ އޮރެންޖ  ތޮށިކޮޅ  ވެސްއެހެންވީމާ.  ޓޫރިޒަމްެގ ވިޔަފާރީެގ ތެރެއަށް ވަދެފަ

ލައްާގކަށްއައިސް   ދ ަވސްވާއިރ ޮގނޑ ދޮށަށް  މިހާ  އެހެންވީމާ،  ބޭފ ޅ ން  .  ެއ  ދާއިރާަގިއ  ކ ރިއަށް  ރިސޯޓ     ވިޔަފާރި 

ނ ކ ރަްއވާނެ  ކަންތަކަކީ    ެވސް ވިސްނާަވޑަިއެގން މި  ވިޔަފާރިއަށް ދެން އަތޮޅ ަގިއ ހ ރި އެހެން ރަށްރަށ ެގ  ،ެގންދަާވއިރ 

އެދ މެއް.  ޮގތަށް ބޭްއވ މަކީ އެއީ އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަެމއް  ނ ކ ރަްއވާނެ   ؛ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި ކ ރިއަށް ެގންދިއ މަށް

އަދި އެހެން ނ ކ ތާއެއް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލާނަން.  ؛ އަދި އަޅ ަގނޑ ެގ އިލްތިމާސެްއ ވެސް މެ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ތެރޭަގއި އެންމެ ކައިރީަގިއ އޮންނަ ރަށެްއ  މެންޓް ކިޔާ ކ ންފ ންޏަކަށް ޮއވޭ އަޅ ަގނޑ މެންެގ އަތޮޅ އާރަށް އިންވެސްޓް

ރިސޯޓ  ހިންާގ ކ ންފ ންޏަކަށް  އާދެ!  ކ އްޔަށް ދީފައި ވަރ ާވއަށް. ައޅ ަގނޑ  ހަނދާންވާ ޮގތ ން ިވއްސަކަށް އަހަރަށް.  

ކ ްއޔަކީ ތިރީސް ހާސް ރ ފިޔާ. މިހާރ  އޭެގ    އްސަކަށް އަހަރަށް.ވި  ވަރ ާވއަށް އޮންނަނީ ވ. އަތޮޅ ން ރަށެއް ދީފައި

 ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ފަހ ން މިަގއެްގރިމެންޓ ެގ މ އްދަތ  ހަމަވެއްޖެ. ޑިވެލޮޕެއް ނ ކ ރެވޭ. ައޅ ަގނޑ   

ރަށަކަށް ހ ރިހާ  އަތޮޅ ެގ  ވ.  ީވކެންޑ ަގއި  މިދިޔަ  ޮގސްފަ  އައީ  ރަށެްއެގ  ެވސް  ހ ރިހާ  ވިދާޅ ވޭ .  އެބަ    ،ރައްޔިތ ން 

އެނިގަވޑަިއަގންނަވާ   އެބަ  ބޭފ ޅ ންނަށް  ހ ރިހާ  އަނެއްކާ  ރަށެއް.  ބޭނ ންވެޭއ  އެބަ  އެތިމަންނަމެން  ތަނ ެގ    މިހާރ  

 އެހެންވީމާ، ެއްގރިމެންޓާ ؛ޑިވެލޮޕްނ ކ ރެވި  ،އެްގރިމެންޓް މ އްދަތ  ހަމަވެއެ  އެހެންވީމާ،    .ލަތ ހާއެްގރިމެންޓްެގ ެވސް  

ބޫލެއް ނ ކ ރެވޭ.  ަގއޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑަކަށް    އެ ތަންބައެްއެގ އަތ ަގއި    ދެން އިތ ރަކަށް އެ   ޚިލާފ ވީމަ

އްލެއް ެގނެސްދޭނެ ކަމަށް ހަ  ވެސް ރަނަގޅ   އެހެންވީމާ، ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން މިކަމަށް ވިސްނާވަޑަިއެގން މިއަށް

 ކ ރިއްޔާ.  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ،  މީދ ކ ރަން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްންއަޅ ަގނޑ  އ 
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 ން ނިންމ  
 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަޅ ަގނޑ    މެންބަރ .  އިްއޒަތްތެރި  މިއަދ   ަގސްތ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ބައްދަލ ވ ން 12ކ ރަނީ  މަޖިލިސް  މިއަދ ެގ  ފަހ ން  ެގ 

އެޖެންޑާއަށް   1ނިންމާލަން.   މާދަމާެގ  އަދި  ނެތް.  މައްސަލައެއް  އިތ ރ   އަހާނެ  ވޯޓަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ޖަހާއިރ ަގއި 

އޮތް މަސައްކަތް މާދަމާކ ރ ން ެއީއ    މިހާރ  ވިސްނިފައި މިކ ރ މަށް  ނޑ މެން  ބަލާއިރ ަގއި މިއަދ  މެންދ ރ ފަހ ން އަޅ ަގ

 2022ލް  ޕްރީއެ  20  ،ދެން މަޖިލީހ ެގ ޖަލްސާއެއް ޮއންނާނީއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރެވިދާނެ މަސައްކަތެއް. އެހެންވީމާ،  

   .ަގއި 10:30ހެނދ ނ   ެގވާ ބ ދަ ދ ވަހ 
 

 . ނިމ ނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
 

____________ 



Overall Voting Result 4/19/2022 10:42:05 AM

Voting Mode: Open

VOTE

Rayyithunge Majleehuge gavaid ge 179 vana maadhaage dhashun, MP
Hussain Mohamed Latheef hushahalhuvvaafaiva massala ah
bahuskurumah

Results

Present: 41
Eligible to vote: 40

Yes: 8
No: 32

Abstain: 0
Voted: 40

Not Voted: 0

VOTE - 1 / 2    [Document created: 4/19/2022 10:42:49 AM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé No
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru No
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru No
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu No
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru No
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi No
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo No
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu No
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo No
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa No
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo No
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo No
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru No
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo No
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo No
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo No
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo No
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo No
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru No
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Yes
49 Ahmed Saleem (PPM) Eydhafushi Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Yes
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo No
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo No
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo No
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Yes
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Yes
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi No
73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Yes
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo No
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru No
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Yes
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo No
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru No
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu No
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo No
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo No
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru No
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu No
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